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Viagem 

Aparelhei o barco da ilusão 

E reforcei a fé de marinheiro. 

Era longe o meu sonho, e traiçoeiro 

O mar… 

(Só nos é concedida 

Esta vida 

Que temos; 

E é nela que é preciso 

Procurar 

O velho paraíso 

Que perdemos). 

Prestes, larguei a vela 

E disse adeus ao cais, à paz tolhida. 

Desmedida, 

A revolta imensidão 

Transforma dia a dia a embarcação 

Numa errante e alada sepultura… 

Mas corto as ondas sem desanimar. 

Em qualquer aventura, 

O que importa é partir, não é chegar. 

(Miguel Torga, 2000, p. 351)





 

RESUMO 

A presente investigação visa estudar o impacto do processo de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências (RVCC) na reconstrução da identidade, partindo das perspectivas de 

adultos que o realizaram. Foram definidas as seguintes questões orientadoras: i) Qual a percepção 

que os participantes têm do processo de RVCC? ii) Quais os elementos configuradores da 

construção da identidade dos participantes? iii) Qual o impacto que os participantes reconhecem 

no processo de RVCC, em termos de reconstrução da identidade e da sua agência?  

O enquadramento teórico deste estudo desenvolve-se em três partes. Na primeira pretende 

caracterizar-se e contextualizar o sistema de RVCC à luz do paradigma da Aprendizagem ao Longo 

da Vida. Na segunda parte abordam-se as relações entre aprendizagem, identidade e agência, 

partindo do pressuposto que um processo de RVCC constitui, também, um momento de 

aprendizagem biográfica, com implicações ao nível da identidade e da agência. A terceira parte 

centra-se no tema da identidade: explora-se o conceito e apresentam-se perspectivas relacionadas 

com a construção da identidade, ligando-a essencialmente às narrativas. 

A metodologia adoptada nesta investigação situa-se no paradigma interpretativo, assumindo o design 

de estudo de caso. Construíram-se dois casos, de adultos que tinham concluído os seus processos 

de RVCC havia alguns meses, essencialmente a partir da análise do Portefólio Reflexivo de 

Aprendizagens dos participantes, elaborado nesse contexto, e de entrevistas semi-estruturadas. 

O estudo permite concluir que o impacto do processo de RVCC reconhecido pelos participantes 

diferiu de acordo com o nível de certificação e com as expectativas iniciais. No entanto, em ambos 

os casos se verificaram alterações relativamente à forma como os participantes se viam enquanto 

aprendentes e relativamente à forma como desenvolveram competências para gerir a sua vida, 

sobretudo a vida académica. Permite também verificar que a biografia dos participantes influiu na 

forma como construíram a sua identidade, evidenciando a complementaridade entre aprendizagens 

formais, não formais e informais. 

Face a estas conclusões, será importante encarar os processos de RVCC como mecanismos 

potenciadores da aprendizagem ao longo da vida, que devem articular-se com os sistemas de 

ensino, e ser dinamizados por agentes com o perfil e a formação adequados. 

 

Palavras-chave: Identidade; Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências; Aprendizagem ao Longo 

da Vida; Narrativas; Agência





 

ABSTRACT 

In This research I intend to study the implications of Recognition Validation and 

Certification of Skills (RVCC) in the reconstruction of identity, from the perspective of 

adults who underwent the process. I have defined the following issues that guide the 

research: What is the perception that the participants have of the process of RVCS? What are 

the elements configured in the construction of identity of the participants? What is the 

impact that participants recognize the process, in terms of reconstruction of identity and 

agency?  

The theoretical frame of this research develops along three parts. The first intends to 

characterize and to contextualize the Recognition, Validation and Certification of Skills 

System according to the paradigm of lifelong learning. The second part deals with the 

relationship between learning, identity and agency, on the assumption that the process is also 

an opportunity for biographical learning, with implications for identity and agency. The third 

part focuses mainly on the issue of identity: I explore the concept and I present some 

perspectives related to the construction of identity, linking it to narratives.  

The methodology adopted in this research follows the interpretive paradigm, assuming the 

design of case study. There have been constructed two cases, of adults who had been 

certificated a few months ago, mainly from the analysis of the portfolio of the participants, 

prepared in this context, and semi-structured interviews, through which it sought access to 

the perspective of participants about the process and the impact it had had on their lives 

The study suggests that the impact of the process acknowledged by participants differed 

according to level of certification, and to initial expectations. However, in both cases there 

have been changes on how the participants saw themselves as learners and in the way they 

intend to manage their lives, especially the academic ones. It also gives evidence that the 

biography of the participants influenced the way they built their identity, emphasizing the 

complementarities between formal learning, non formal and informal. Given these findings, 

it is important to consider the process and its mechanism as enhancers of lifelong learning, 

which should link with the school systems, and be driven by staff with appropriate training 

and the profile. 

Keywords: Identity; Recognition, Validation and Certification of Skills; Lifelong Learning; Narratives; 

Identity; Agency





 

 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO………………………………………………………………………………. 1 

1.1.Contextualização do estudo…………………………………………………………………. 1 

1.2.Problematização e questões de investigação…………………………………………………. 3 

1.3.Estrutura do trabalho………..………………………………………………………………. 4 

 

CAPÍTULO 2  

QUADRO DE REFERÊNCIA TEÓRICO…………………………………………………. 5 

2.1.O contexto de mudança e a emergência de novas práticas educativas…. ……………………. 5 

2.1.1. Os desafios da Sociedade do Conhecimento e da Informação…………………………. 5 

2.1.2. O paradigma da aprendizagem ao longo da vida….……………………………………. 7 

2.1.3. Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências…………………………... 11 

2.1.3.1. Os princípios………………………………………………….…………………... 11 

2.1.3.2. A implementação dos Sistemas de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências…………………………………………………………………………….. 

     

13 

2.1.3.3. Estrutura geral do Sistema Nacional RVCC………………………………………. 14 

2.1.3.4. A rede nacional de Centros Novas Oportunidades…..……………………………. 14 

2.1.3.5. Desenvolvimento de Processos de Reconhecimento, Validação e Certificação  

de Competências………….……………………………………………………………..... 

      

16 

2.1.3.6. A avaliação das aprendizagens e competências……...…………………………….. 17 

2.1.3.7. Potencialidades e limitações do Sistema de RVCC………………………………... 19 

2.2. Aprendizagem, identidade e agência………………………………………………………… 20 

2.2.1. Aprendizagem e identidade……..……………………………………………………… 20 

2.2.2. Aprendizagem e agência………………………………………………………………... 22 

2.3. A identidade…….…………………………………………………………………………... 25 

2.3.1. A identidade no contexto da modernidade…..…………………………………………. 25 

2.3.2. O conceito de identidade……………………………………………………………..... 26 

2.3.3. A construção da identidade……………………………………………………………. 29 

2.3.4. Narrativas e identidade………………………………………………………………… 31 

 

 



ii 

CAPÍTULO 3  

METODOLOGIA…………………………………………………………………………… 37 

3.1. Opções metodológicas………………….…………………………………………………. 37 

3.2. Participantes…….……………………………………………………………………….… 39 

3.3. Design do estudo….…………………………………………………………………..…… 41 

3.3.1. A entrevista.……….………..………………….……………………………………. 42 

3.3.2. A análise documental….……………………………………………………………… 44 

3.3.3. Os contactos informais……….……………………………………………………..... 44 

3.3.4. As notas de campo…………………………………………………………………… 45 

3.4. Recolha de dados………………………………………………….…………………….…. 45 

3.5. Análise dos dados………………………………………………………………………..… 47 

 

CAPÍTULO 4  

ESTUDO DE CASO - MARIA……………………………………………………………… 49 

4.1. Apresentação………………………………………………………………………………. 49 

4.2. A construção da identidade……….………………………………………………………... 50 

4.2.1.O contexto……………………………………………………………………………. 50 

4.2.1.1. Esfera social…………………………………………………………………… 50 

4.2.1.2. A família………………………………………………………………………. 51 

4.2.2. Experiências de aprendizagem….…………………………………………………….. 52 

4.2.2.1.Saber ser / estar………………………………………………………………... 52 

4.2.2.2. Saber / Saber Fazer……………………………………………………………. 53 

Aprendizagens formais……………………………………………………………………. 53 

Aprendizagens informais………………………………………………………………….. 55 

4.2.3. Perspectivas sobre a aprendizagem…………………………………………………… 56 

4.3. O processo de RVCC……………………………………………………………………… 58 

4.3.1. Expectativas / motivações……………………………………………………………. 58 

4.3.2. Percepção do desenvolvimento do processo………………………………………….. 59 

4.4. Perspectivas sobre o impacto do processo de RVCC………………………………………. 64 

4.4.1. Alterações na vida pessoal e profissional……………………………………………… 64 

4.4.2. Alterações na forma como se vê……………………………………………………… 67 

4.4.3. Alterações na forma como os outros a vêem…………………………………………. 70 

4.5. Perspectivas para o futuro…………………………………………………………………. 72 

 

CAPÍTULO 5  

ESTUDO DE CASO – JOÃO………………………………………………………………... 75 

5.1. Apresentação……….…...…………………………………………………………………. 75 

5.2. A construção da identidade…..……...……………………………………...……………… 76 



iii 

5.2.1.O contexto…………………….……………………………………………………… 76 

5.2.1.1. Esfera social……………...…..…………………………...…………………… 76 

5.2.1.2. A família…………………....…………………………………………………. 78 

5.2.2. Experiências de aprendizagem………………………………………………………... 79 

5.2.2.1. Saber ser / estar………......…..……………………………………………….... 79 

5.2.2.2. Saber / Saber Fazer…...……….……….…………………………………….… 81 

Aprendizagens formais…………………………………………………………………….. 81 

Aprendizagens informais……………………………………………………………….….. 83 

Aprendizagens não formais………..……………………………………………………….. 85 

5.2.3. Perspectivas sobre a aprendizagem…………………………………………………...... 86 

5.3. O processo de RVCC…………………...……………...………………………………….... 88 

5.3.1. Expectativas / motivações…………………………………………………………… 88 

5.3.2. Percepção do desenvolvimento do processo………...….……………….……………. 90 

5.4. Perspectivas sobre o impacto do processo de RVCC…………...…..……………………...... 92 

5.4.1. Alterações na vida pessoal e profissional……………………………………………..... 93 

5.4.2. Alterações na forma como se vê…………….………………………………….…...… 94 

5.4.3. Alterações na forma como os outros o vêem……….………………………………..... 95 

5.5. Perspectivas para o futuro…………………………………….………………………….... 95 

 

CAPÍTULO 6   

 CONSIDERAÇÕES FINAIS ……………………………..……………………………….. 99 

6.1. Aspectos mais relevantes do estudo.………………………………………………………. 99 

6.2. Perspectivas futuras…………..……………………………………………………….…… 112 

 

REFERÊNCIAS………………………………………………………………………...…… 114 

 

ANEXOS 126 

Anexo 1 - Declaração de consentimento informado……………………………..……………… 122 

Anexo 2 - Guião de entrevistas.……….….……...…………………………………..………….. 124 

Anexo 3 - Orientações metodológicas para a elaboração de uma autobiografia….…………….... 126 

Anexo 4 -Guião de análise de portefólios….……………………………………….………….... 126 

Anexo 5- Calendarização…………….…………...……………………………………………... 128 





 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Contextualização do estudo 

A segunda metade do século XX foi marcada por um processo de globalização a nível 

cultural, político e económico, associado a um enorme desenvolvimento das tecnologias de 

comunicação, factores que acarretaram mudanças paradigmáticas no modo de se pensar a 

sociedade e as suas instituições.  

Face a este quadro, aumentou o interesse pelas questões da aprendizagem, que passou a ser 

vista como fundamental para as sociedades desenvolvidas, constituindo um precioso tesouro, 

que é necessário preservar e cultivar, durante toda a vida, uma vez que constitui a chave para 

enfrentar o futuro (Delors et al. 1996). 

Paralelamente, e face ao contexto de instabilidade que caracteriza as sociedades modernas, 

tem aumentado, também, o interesse da investigação pelas questões da identidade, no sentido 

de procurar compreender como se adapta e como responde o indivíduo às exigências do 

contexto social pós-moderno em que está inserido.  

Nos anos mais recentes, em Portugal, e à semelhança do que está a acontecer pelo resto da 

Europa, surgiu uma nova iniciativa no domínio educativo, que traduz uma mudança 

epistemológica e teórica das formas tradicionais de pensar a aprendizagem, a educação, a 

formação e o trabalho: o Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

(RVCC). Trata-se de um processo destinado a adultos e baseia-se no pressuposto de que há 

continuidade entre a aprendizagem e a experiência (Pires, 2005). 

Em Portugal, onde foi implementado o Sistema Nacional de RVCC, no ano 2002, com o 

objectivo principal de combater as baixas qualificações dos portugueses, a medida tem tido 

grande aceitação por parte do público. Com efeito, muitos têm sido os adultos que se têm 

dirigido aos Centros Novas Oportunidades (CNO) com o objectivo de verem certificadas as 
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suas competências. Aliás, uma das críticas que a opinião pública faz a este processo é a de 

que tem motivações quase exclusivamente económicas e políticas, pois pretende certificar, 

em pouco tempo, um grande número de indivíduos, contrariando os princípios da educação 

de adultos. Porém, a experiência de trabalho num Centro Novas Oportunidades permitiu-me 

constatar que o processo de RVCC, pelas suas características, pode trazer grandes benefícios 

para os adultos envolvidos, em termos de desenvolvimento pessoal e de aprendizagem 

biográfica, constituindo um contexto para a reconstrução da identidade, ao proporcionar 

uma mudança de perspectiva do candidato relativamente à imagem que tem de si e da 

aprendizagem.  

A problemática da identidade parece-me central neste processo, que se alicerça na vida e nas 

experiências de aprendizagem do candidato, que são trabalhadas no sentido da auto-

descoberta e da auto-avaliação. Implica, por parte do indivíduo, uma atitude de interrogação 

face à própria vida, tentando perceber como deu forma à sua existência (Sá-Chaves, 2005). 

Ao seleccionar e reescrever os momentos marcantes, em termos de aprendizagem, o autor 

está também a reinterpretar acontecimentos e experiências, está, por isso, a fazer emergir 

uma representação de si.  

Por outro lado, a construção de um Portefólio Reflexivo de Aprendizagens (PRA), no 

âmbito do RVCC, a partir da metodologia da Abordagem Autobiográfica e do Balanço de 

Competências, constitui, em si, um momento de auto-aprendizagem e de reconstrução 

identitária, pois ao reflectirem sobre a própria vida, os candidatos estão a desenvolver 

conhecimento sobre eles próprios, gerando coerência pessoal e identitária e promovendo 

trajectórias de desenvolvimento pessoal e de emancipação (Sá-Chaves, 2005)  

De acordo com Polkinghorne (1988) há uma relação entre a configuração narrativa dos 

acontecimentos pessoais e o desenvolvimento da identidade. Essa configuração engloba 

aquilo que o indivíduo foi, mas também a sua projecção no futuro, pelo que a identidade está 

em construção permanente. Também Damásio (2004) considera que “O memorial 

autobiográfico contém o substrato da identidade e da pessoalidade” (p. 256), pois muito do 

que somos resulta das nossas interacções com o ambiente físico e cultural. Essas interacções 

ficam registadas na memória autobiográfica e são elas que, posteriormente, nos permitem 

evocar respostas de forma consistente. Daqui se depreendem algumas das razões pelas quais 

o processo de RVCC pode ter implicações em termos da reconstrução da identidade e da 

agência dos adultos, pois tal como defendem Biesta e Tedder (2007), as narrativas de vida 
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proporcionam o distanciamento necessário para imaginarem outras formas de agir, outros 

cenários de vida e outras formas de ser. 

A motivação para realizar esta investigação prende-se, essencialmente, com o meu interesse 

pelas questões da identidade associada à aprendizagem e à educação. Por outro lado, surge 

também da necessidade de aprofundar o conhecimento sobre uma nova forma de olhar a 

educação e a aprendizagem, que poderá trazer contributos importantes para a minha prática 

profissional, quer como formadora de RVCC, quer como professora. Acrescente-se ainda o 

desejo de contribuir para a construção de conhecimento sobre um processo que está a 

alargar-se a todo o país, e que carece ser estudado, dada a sua especificidade, e por implicar 

uma mudança paradigmática em termos de práticas, metodologias e representações. 

Assim, posso afirmar que o estudo afigura-se-me pertinente, não só em termos pessoais e 

profissionais, mas também para o contexto educacional nacional. 

1.2. Problematização e questões de investigação 

Definiu-se como problema de investigação conhecer o contributo do processo de RVCC 

para a reconstrução da identidade pessoal do candidato, num contexto social de pós-

modernidade e numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. Partindo-se do 

pressuposto de que há uma relação entre a aprendizagem e a construção da identidade, 

pretende-se essencialmente compreender o significado e a importância da realização do 

processo de RVCC, como experiência de aprendizagem, para a reconstrução da identidade 

dos adultos envolvidos, a que não é alheio o contexto social de mudança e de instabilidade 

em que estão inseridos. 

As questões que irão orientar a investigação são as seguintes:  

i. Qual a percepção que os participantes têm do processo de Reconhecimento, 

Validação e Certificação de Competências (RVCC)?  

ii. Quais os elementos configuradores da construção da identidade dos participantes?  

iii.Qual o impacto que os participantes reconhecem no processo de RVCC, em termos de 

reconstrução da identidade e agência?  

As questões de investigação, para além de pretenderem balizar o estudo, deixam também 

transparecer a intenção de dar voz aos candidatos participantes: a sua perspectiva cruzar-se-á 

com a da investigadora. Tratando-se de um estudo sobre a identidade e tendo em conta as 
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características do processo que o contextualiza, parece-me imprescindível ouvir os 

participantes e construir conhecimento a partir das suas perspectivas. 

1.3. Estrutura do trabalho 

Partindo do problema definido para esta investigação e das questões de investigação que a 

balizam, optou-se por uma abordagem qualitativa, utilizando-se a metodologia do estudo de 

caso e privilegiando-se a abordagem biográfica. A investigação realizada deu origem à 

presente dissertação, que é constituída por seis capítulos.  

Após o presente capítulo da Introdução, segue-se o segundo capítulo, dedicado ao Quadro 

de Referência Teórico. De forma a compreender aspectos subjacentes às questões de 

investigação propostas, foi feita uma revisão de literatura que aborda os aspectos mais 

importantes relacionados com a problemática em análise. Assim, numa primeira parte, 

contextualizou-se a emergência de novas práticas educativas nos desafios inerentes à 

Sociedade do Conhecimento e da Informação, dando-se especial atenção ao conceito de 

aprendizagem ao longo da vida e ao Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências. Numa segunda parte, exploram-se as relações entre 

aprendizagem, identidade e agência, procurando evidências de que os três conceitos se inter-

relacionam e têm impacto na vida dos sujeitos. Finalmente, na terceira parte, é dada especial 

atenção à identidade. Exploram-se os conceitos de identidade e de construção da identidade, 

e ainda se estabelece uma relação entre identidade e narrativas.  

O Capítulo três é dedicado à Metodologia. Apresentam-se as principais opções 

metodológicas, integrando-se o estudo no paradigma interpretativo e justificando-se a opção 

pelo design de estudo de caso, privilegiando-se a abordagem biográfica, com o facto de se 

estudarem questões relacionadas com a identidade e de pretender aceder às perspectivas dos 

participantes. Neste capítulo há também uma referência aos participantes e aos critérios que 

presidiram à sua selecção, bem como ao desenvolvimento do estudo, com referências à 

recolha de dados, explicitando-se os instrumentos utilizados, e à respectiva análise. 

Os Capítulos quatro e cinco são dedicados aos casos de Maria e João, respectivamente. Após 

uma breve apresentação dos participantes, são abordados aspectos como a construção da 

identidade, o processo de RVCC e as perspectivas de futuro. 

No capítulo seis apresentam-se os aspectos mais relevantes do estudo, de acordo com as 

questões de investigação. 



 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

QUADRO DE REFERÊNCIA TEÓRICO 

 

Os próprios indivíduos são os actores principais das sociedades do conhecimento. 

Acima de tudo, o que conta é a capacidade humana de criar conhecimento e de o 

usar eficaz e inteligentemente em contextos de mutação contínua. Para 

desenvolver plenamente esta capacidade, as pessoas têm de querer e ser capazes 

de assumir o controlo das suas próprias vidas – em suma, tornar-se cidadãos 

activos  

(Comissão Europeia, 2000, p. 8) 

 

 

2.1. O contexto de mudança e a emergência de novas práticas educativas 

2.1.1. Os desafios da Sociedade do Conhecimento e da Informação 

A vida contemporânea nas sociedades ocidentais é, segundo alguns investigadores, marcada 

pela mutação constante, em resultado de rápidas mudanças tecnológicas, económicas, 

culturais e sociais. Trata-se, efectivamente, de um contexto marcado por várias mudanças, 

que podemos sintetizar referindo a rápida evolução científica e tecnológica, com impacto em 

muitos domínios da vida do indivíduo; a transição para uma sociedade da informação e do 

conhecimento; a rápida disseminação da tecnologia pelas áreas da comunicação, do trabalho, 

da aquisição de conhecimento; o alargamento e a diversificação dos contextos de 

aprendizagem. Face a isto, os indivíduos defrontam-se com transições constantes. Aliás, os 

governos ocidentais exortam os cidadãos a prepararem-se para uma vida de constante 

adaptação e flexibilidade. 

Assiste-se à emergência da Sociedade do Conhecimento e da Informação, definida como: 

Um modelo de desenvolvimento social e económico em que a aquisição, 

armazenamento processamento, valorização, transmissão, distribuição e disseminação 

da informação conducente à criação de conhecimento e à satisfação das necessidades 
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dos cidadãos e das empresas, desempenham um papel central na actividade económica, 

na criação de riqueza, na definição de qualidade de vida dos cidadãos e das suas 

práticas culturais (Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal, 1997, p. 

7).  

Os seus efeitos conduzem a uma reorganização da sociedade, com impacto a nível a nível 

económico, mas também em termos de educação/formação. Fruto do rápido 

desenvolvimento tecnológico, as pessoas têm facilidade em aceder a fontes de informação e 

do conhecimento. A aprendizagem ultrapassa os limites tradicionais da escola, diversificam-

se os contextos e os processos de aprendizagem. 

Do ponto de vista económico, criou-se também uma nova ordem, marcada pela globalização 

dos mercados, com exigências a nível do aumento da competitividade e da flexibilidade, com 

enormes riscos a nível social. Kessels (2000) defende que a economia se está a transformar na 

economia do conhecimento, sendo que o factor-chave para o desenvolvimento é o 

conhecimento. Neste contexto, a valorização das “competências-chave”, a transferibilidade 

das competências e a flexibilidade dos trabalhadores são vistas como um meio para o 

desenvolvimento económico. A produção de novos conhecimentos, a reconstrução dos 

saberes e das competências disponíveis, e o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem 

dos indivíduos são perspectivados como elementos-chave para enfrentar os desafios do 

futuro. 

No entanto, Canário (1999) alerta para o perigo do carácter redutor desta perspectiva, 

demasiado centrada nas competências, que contraria os quadros teóricos que sustentam a 

educação de adultos. Para a investigação que pretendo levar a efeito interessa uma 

perspectiva da aprendizagem na sua dimensão mais vasta, em que “formar-se não é algo que 

possa fazer-se num lugar à parte. Bem pelo contrário, é um processo que se confunde com a 

própria vida dos adultos” (Nóvoa, in Canário, 1999, p. 5).  

A expansão e diversificação de políticas de educação e formação, no sentido da promoção da 

aprendizagem ao longo da vida, abarca formas mais flexíveis de obtenção de qualificações, 

mais sensíveis à forma como as pessoas desenvolveram as suas aprendizagens e 

competências e à forma como viveram as suas vidas.  
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2.1.2. O paradigma da aprendizagem ao longo da vida 

Nos últimos anos tem-se acentuado o debate sobre a política de educação, onde o conceito 

de aprendizagem ao longo da vida adquiriu uma dimensão estratégica e funcional, apesar de 

permanecer ainda mal definido. O Memorando sobre a educação e a formação ao longo da vida, 

ratificado em Lisboa, em 2000, define-a como um princípio director que garante 

oportunidades reais de educação e formação, em contextos muito variados. O acesso à 

informação e ao conhecimento, a motivação e as competências necessárias à utilização 

inteligente, pessoal e colectiva, desses recursos poderá tornar-se a chave da competitividade 

europeia.  

O mesmo documento estipula também que a educação ao longo da vida engloba todas as 

actividades significativas de aprendizagem: os processos formais, mas também os informais e 

não formais, enfatizando a complementaridade dos mesmos. A aprendizagem ao longo da 

vida é perspectivada como um processo contínuo ininterrupto, que considera, por um lado, a 

dimensão temporal da aprendizagem (lifelong), por outro, a multiplicidade de espaços e 

contextos (lifewide). Os conceitos de aprendizagem formal, não formal e informal têm vindo a 

ser largamente utilizados e, segundo a Comissão Europeia (2000), são entendidos da seguinte 

forma: 

Aprendizagem formal: desenvolve-se em instituições de ensino e formação e conduz à 

aquisição de diplomas e de qualificações. Trata-se de uma aprendizagem intencional, com 

actividades planificadas e orientadas para esse fim. 

Aprendizagem não formal: ocorre no exterior dos sistemas formais, como no trabalho, na 

comunidade, nas associações, etc.; e não conduz necessariamente à certificação. No entanto, 

ocorre num contexto estruturado e com actividades planificadas e é intencional. 

Aprendizagem informal: resulta das situações de vida e, frequentemente, não é reconhecida 

(individual e socialmente). Não é intencional e ocorre em situações não estruturadas. 

A problemática das aprendizagens não formais e informais exige a adopção de uma 

perspectiva da educação e da formação globalizante e alargada, aproximando-se do conceito 

de formação experiencial (Pain, 1990), que diz respeito a um processo dinâmico de aquisição 

de saberes e de competências, que não obedece a uma lógica cumulativa e aditiva, mas de 

recomposição, pois os novos saberes vão sendo construídos integrando os anteriores. É um 

processo que se desenvolve ao longo da vida, a partir de uma multiplicidade de contextos. A 
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experiência é um elemento primordial, pois é a partir dela que se faz a reflexão, a 

problematização e a formação de conceitos, e que contribui para a transformação do 

indivíduo, em termos pessoais e identitários, promovendo a sua emancipação. Esta 

perspectiva da aprendizagem encontra-se de acordo com a Visão Holística da Educação1, 

uma vez que tem em conta a globalidade do processo de desenvolvimento da pessoa, na sua 

relação com o meio, com os outros e consigo, ao partir do princípio que a vida das pessoas 

proporciona aprendizagens e aquisição de competências, por contacto directo com 

determinadas situações. Trata-se uma nova forma de encarar a relação do ser humano com o 

mundo. 

 Segundo o Relatório da Comissão Internacional de Educação para a UNESCO, intitulado 

“Educação: um tesouro a descobrir” (1996) a educação, no século XXI, deverá assentar em 

quatro pilares básicos: “Aprender a fazer, Aprender a conhecer, Aprender a ser e Aprender a 

viver juntos” (p. 77). Na perspectiva do Relatório, estas quatro aprendizagens permitirão ao 

indivíduo estar à altura de aproveitar e explorar, ao longo da sua vida, todas as ocasiões para 

enriquecer os seus conhecimentos. 

Igualmente relevantes para a investigação que pretendo fazer são as perspectivas sobre a 

aprendizagem defendidas por Dewey, Lewin, Piaget e Kolb (Cavaco, 2002), que são 

fundamentais para a compreensão do processo de aprendizagem experiencial. Para Dewey a 

aprendizagem, que é vista como um processo dialéctico, integra a experiência e a teoria, a 

observação e a acção. Já Lewin defendeu a integração da teoria com a prática e percebeu que 

a aprendizagem em grupo facilita o processo. Piaget contribuiu para clarificar o lugar da 

experiência e da acção na aprendizagem, referindo-se aos mecanismos de assimilação e 

acomodação. Kolb identificou várias fases e estilos próprios de aprendizagem, o que 

fundamenta a diversidade e a especificidade no processo de aprendizagem experiencial.  

A educação informal sempre existiu, porém o reconhecimento do valor das aprendizagens 

feitas fora das instituições formais de ensino só muito recentemente surgiu, fruto da 

mudança paradigmática que se tem operado na forma de ver a aprendizagem e a educação.  

                                                           
1
 O termo Visão Holística da Educação foi proposto por R. Miller (1997) para designar o trabalho de um conjunto 

heterogéneo de liberais, de humanistas e de românticos que têm em comum a convicção de que a personalidade 
global do indivíduo deve ser tida em conta na educação. São consideradas todas as facetas da experiência humana, 
não só o intelecto racional e as responsabilidades de vocação e cidadania, mas também os aspectos físicos, 
emocionais, sociais, estéticos, criativos, intuitivos e espirituais do ser humano.  
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O conceito de experiência aparece intimamente ligado à concepção da aprendizagem 

experiencial. Trata-se de um conceito ainda ambíguo, que tem tido interpretações diferentes 

por parte dos mais variados autores. Para a minha investigação, parece pertinente a 

concepção de Jobert (1991), citado por Cavaco; (2002 ): “a experiência é o que é constituído, 

ao longo do tempo, individual e colectivamente, na intimidade das pessoas, no seu corpo, na 

sua inteligência, no seu imaginário, na sua sensibilidade, na sua confrontação quotidiana com 

a realidade e com a necessidade de resolver problemas de toda a natureza” (p. 31). A 

experiência tem um carácter dinâmico, pois é questionada e alterada em função de novas 

situações de vida, permitindo, assim, a evolução do próprio indivíduo. Para Barkatoolah 

(1989) a aprendizagem está associada ao desenvolvimento pessoal do indivíduo, trata-se, por 

isso, de uma actividade permanente, que ocorre ao longo de toda a vida, como forma de 

resposta a desafios; tornando-se mais premente numa sociedade cada vez mais complexa 

como a nossa.  

No processo de aprendizagem por via experiencial desenvolve-se não só o saber, mas 

também o saber fazer e o saber ser, pois é um processo que envolve a pessoa na sua 

totalidade. A experiência está ligada ao vivido e à sua interpretação e, para se aprender, é 

necessário compreender o sentido das experiências, ou seja, reflectir e tornar conscientes as 

experiências de vida (Cavaco, 2002.).  

Relevante é também o contributo de Dominicé (1996), para quem a aprendizagem é 

influenciada, entre outros factores, “pelo investimento pessoal, pelo tipo de relações sociais 

que se manifestam nos contextos de aprendizagem, pela necessidade de confronto com as 

regras e normas estabelecidas e pelo momento de vida em que a pessoa se encontra” (p. 99). 

Num mundo em repentina mudança, a aprendizagem deve ser uma constante, pois a cada 

momento o indivíduo é obrigado a reaprender o seu ambiente exterior e a renovar, em 

intervalos cada vez menores, as concepções da realidade e as imagens mentais do mundo.” 

(p. 35). Nesta perspectiva, a educação ao longo da vida parece responder apenas a 

necessidades económicas e sociais, cujos objectivos são a competitividade e a 

empregabilidade. No entanto, o investigador John Field (2000) chama a atenção para o que 

designa de “nova ordem educativa”, onde aprender ganha um significado novo para as 

instituições educativas, para o indivíduo e, consequentemente para a sociedade. Aprender 

deve, também, proporcionar a emancipação do indivíduo, ao reforçar aquilo que Field (2000) 

designa por liberdade biográfica para planear e controlar o sentido da vida. 
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Actualmente, a vida em sociedade, no mundo ocidental, parece assumir novas formas de 

sobrevivência. Alheit e Dausien (2007) salientam o facto de as pessoas parecerem estar a 

perder as referências que asseguram a identidade. A instabilidade profissional, o emprego 

precário, os conflitos relacionais, o stress, a fragilidade económica, o mal-estar social, entre 

outros factores, podem contribuir para histórias de vida difíceis. Neste contexto, a 

socialização, a aprendizagem e as relações interpessoais estão a ser sujeitas, também, a um 

processo transformador.  

A própria definição de “saber” está a sofrer alterações, não se referindo já ao capital cultural. 

O “saber” da sociedade de informação é um “doing knowledge”, uma maneira de “dar forma à 

vida”, que vai para além do domínio profissional (Alheit & Dausien, 2007). As características 

deste novo “saber” exigem também uma alteração das estruturas de ensino, que doravante 

não terão como função transmitir saberes, valores ou competências pré-estabelecidas, mas 

antes permitir uma “osmose” de saberes e preparar os que a frequentam para se tornarem 

aprendentes ao longo da vida. 

Tal alteração exigirá, também, novas concepções do desenvolvimento da escola, o que só 

será conseguido por meio de um alto grau de reflexividade por parte da instituição, que deve 

também considerar-se “em aprendizagem” (Alheit & Dausien, 2006). Aos indivíduos exige-se 

que produzam, por si mesmos, a coerência e a unidade das suas vidas. Eles devem aprender a 

relacionar e a coordenar as acções de forma a atingirem aquilo que pretendem com as suas 

vidas, o que obriga a uma constante atitude reflexiva sobre a vida. Para aqueles que se vêem a 

si próprios como aprendentes competentes, continuar a aprender é uma experiência 

enriquecedora, que aumenta o sentimento de domínio sobre as suas próprias vidas e sobre a 

sociedade (Alheit & Dausien, 2006). Para os restantes, no entanto, poderá ser mais um factor 

de exclusão e de isolamento, pelo que será importante pensar a aprendizagem ao longo da 

vida sob a perspectiva do aprendente, naquilo que Alheit e Krietz, citados por Alheit e 

Dausien (2007), designam por “ecologia social da aprendizagem”. 

Segundo Finger e Asún (2003) a aprendizagem, mesmo a informal, está ser “medida, 

quantificada, certificada, reconhecida e activamente promovida. Ao mesmo tempo a 

aprendizagem está a ser personalizada, adaptada às necessidades dos indivíduos e 

organizações” (p. 13).  

As preocupações europeias com a aprendizagem e com a educação, de acordo com Feutrie 

(2005), citado por Pires (2007) articulam-se com um conjunto de intenções que englobam: 
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 Possibilidade de oferecer novas oportunidades de aquisição de qualificações, sobretudo 

àqueles que têm baixos níveis de qualificação; 

 Promover trajectórias de desenvolvimento pessoal e profissional; 

 Suportar mutações económicas e enfrentar situações de exigência de níveis mais 

elevados de competências; 

 Facilitar a mobilidade das empresas e a mobilidade europeia; 

 Facilitar a ligação entre o mercado de trabalho e as instituições educativas. 

Trata-se de uma tentativa de atenuar as fronteiras, hoje existentes, entre a educação, a 

formação e o lazer no sentido de uma maior abertura e enriquecimento mútuo. Beder (1998), 

ao referir-se aos grandes propósitos da educação de adultos, destaca o crescimento pessoal. 

Esta ideia, segundo o autor, enquadra-se na perspectiva de que a educação deve promover o 

desenvolvimento global do indivíduo, para que este possa: pensar crítica e racionalmente, ter 

um sentido estético apurado, ter um carácter moral elevado e manter-se em boa forma física. 

A prossecução deste objectivo, de acordo com Beder (1998), deve manter-se durante toda a 

vida e tem como objectivo a maturidade. Uma pessoa em crescimento é alguém que avança 

continuamente, através da acção construtiva, num processo de descoberta de si próprio 

como pessoa e como membro da sociedade. (Knowles, 1990, citado por Beder, 1998).   

O Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências poderá desempenhar um 

papel importante neste contexto, pois pelos seus princípios e pelas metodologias utilizadas 

serve os objectivos de uma sociedade que se pretende em constante aprendizagem. 

2.1.3. Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

2.1.3.1. Os princípios 

A problemática do reconhecimento e da validação das aprendizagens e das competências 

adquiridas em contextos não formais e informais é recente e apresenta-se como um dos 

principais desafios para a sociedade ocidental, nomeadamente para os países da União 

Europeia, onde tem sido feito um esforço no sentido da implementação destas práticas.  

Enquadrado no paradigma de aprendizagem ao longo da vida, trata-se de um modelo 

baseado nas competências de cada um, na avaliação dessas competências pessoais e na 
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valorização de aprendizagens feitas no exterior dos sistemas formais de educação, 

independentemente do contexto. Segundo Alcoforado (2001), contribui para o 

desenvolvimento do indivíduo, (construção pessoal das suas competências) desde que 

reconhecidas socialmente. Parte do princípio que, através de um balanço efectivo e rigoroso 

das competências adquiridas ao longo da vida, é possível identificar e reconhecer 

competências construídas em qualquer momento da vida, e em qualquer situação 

(Alcoforado, 2001).  

Trata-se de uma mudança paradigmática no que diz respeito à forma de encarar a educação e 

a aprendizagem, perfeitamente enquadrada na sociedade contemporânea, que pode ser 

caracterizada pela interdependência de fenómenos, pela mudança constante, e pelo facto de 

se basear na informação e no conhecimento, tendo estes últimos forte influência na 

economia e no desenvolvimento. Consequentemente, as organizações e os contextos de 

trabalho são espaços onde se constroem novos saberes e novas competências.  

Simultaneamente, é visível no discurso político, económico e educativo a preocupação em 

desenvolver iniciativas que visem reconhecer e validar essas aprendizagens, adquiridas ao 

longo da vida e nos mais diversos contextos. Trata-se de um quadro de pensamento que 

valoriza as aprendizagens feitas pelos indivíduos, nas suas trajectórias pessoais, profissionais 

e sociais, as quais têm um inegável valor pessoal, formativo, social e económico (Pires, 2007). 

À medida que se acentua a rapidez nas mudanças sociais, científicas, tecnológicas e 

económicas, colocando novos desafios ao nível do conhecimento necessário para os 

enfrentar e para participar criticamente nos processos de mudança, tem também aumentado 

a valorização dessas aprendizagens, feitas por via experiencial. A vida é encarada como um 

contexto de aprendizagem e de desenvolvimento de competências, sendo a experiência 

considerada uma fonte de saber que pode ser formalizado e validado (Pires, 2007). 

Estas novas práticas baseiam-se no pressuposto de que há continuidade entre a 

aprendizagem e a experiência, no sentido em que os processos de aprendizagem dependem 

da acumulação de experiências. Assim, os indivíduos que realizam um processo de RVCC 

são vistos como sendo portadores de uma história de vida, que constitui o seu principal 

recurso para a realização do processo. Este pressuposto implica o reconhecimento da 

centralidade do sujeito nos processos de aprendizagem, o que choca com a concepção 

transmissiva e cumulativa do saber que vigora na educação formal (Canário, 2000). 
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De acordo com Nóvoa (2001), as mudanças a que assistimos no campo da 

educação/formação não são apenas de origem organizacional, têm implicações mais 

profundas, ao nível da concepção da aprendizagem e da “escola”. A mudança inevitável e 

irreversível do mundo, nas dimensões do conhecimento e da organização, exige uma ruptura 

em termos de saber ser, saber fazer, e, sobretudo, no que toca ao saber aprender. É neste 

sentido que a formação dos recursos humanos assume primordial importância, não só para 

enfrentar novos desafios, fomentando o empreendedorismo, mas, essencialmente, para a 

compreensão do mundo em constante e acelerada mudança em que estamos inseridos.  

Tão ou mais importante que as competências técnicas que temos que adquirir, desenvolver e 

actualizar, é a capacidade que temos que desenvolver para compreender os múltiplos 

contextos em que nos movimentamos, de forma a conseguirmos adaptar-nos, face à 

imprevisibilidade do futuro. O Sistema de RVCC, ao promover a reflexão sobre as 

aprendizagens do indivíduo, devidamente contextualizadas na sua história de vida, pode 

contribuir para desenvolver essa capacidade.  

Para Bjornavold (1997) a importância dos sistemas de reconhecimento e validação das 

aprendizagens e competências desenvolvidas fora dos sistemas formais de educação e 

formação prende-se com o facto de constituírem instrumentos que promovem a 

transparência e a transferibilidade de competências, podendo trazer enormes vantagens para 

os indivíduos, para as instituições e para a sociedade. Pelas suas características, estes sistemas 

podem facilitar o acesso aos sistemas de educação/formação formal por parte de adultos, 

envolvendo-os em percursos de aprendizagem ao longo da vida.  

2.1.3.2. A implementação dos sistemas de reconhecimento e validação de 

competências 

Esta iniciativa enquadra-se no conjunto de políticas e acções definidas no Conselho Europeu 

de Lisboa, em 2000, do qual resultou o Memorando sobre a Aprendizagem ao Longo da Vida 

(2000). As conclusões do Encontro confirmam uma aposta conjunta num conceito de 

aprendizagem ao longo da vida que acompanhe a transição para uma economia e uma 

sociedade baseadas no conhecimento e na formação. De facto, o Conselho da Europa 

reconheceu que a União Europeia se defrontava com enormes desafios, resultantes da 

globalização e da economia baseada no conhecimento, tendo então acordado num objectivo 

para 2010: tornar-se na economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do 

mundo, capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com empregos e com 
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maior coesão social. Daí que o desenvolvimento e implementação de sistemas de RVCC seja 

hoje uma realidade a nível europeu.  

Em Portugal, onde ainda hoje os níveis de qualificação são bastante baixos, pois 2/3 da 

população adulta não ultrapassa os seis anos de escolarização, foi criada, em 1999, uma 

organização exclusivamente dedicada à educação e formação de adultos, a ANEFA (Agência 

Nacional de Educação e Formação de Adultos) hoje ANQ (Agência Nacional para a 

Qualificação), com o objectivo de garantir a educação e formação ao longo da vida para 

todos os grupos sociais. Por outro lado, foi implementado o Sistema Nacional de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, com o objectivo de reconhecer 

e validar as aprendizagens informais; operacionalizado pelos proliferantes Centros RVCC 

(Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências), agora designados por Centros 

Novas Oportunidades (CNO), que desde 2002 têm vindo a ser criados, constituindo a Rede 

Nacional de Centros Novas Oportunidades. O número de CNO criados até ao momento 

aproxima-se dos 500, instalados em estabelecimentos dos ensinos básico e secundário, em 

Centros de Formação Profissional do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) 

e em outras entidades formadoras acreditadas, públicas ou privadas, cobrindo o território 

nacional.  

2.1.3.3- Estrutura geral do Sistema Nacional RVCC 

O sistema Nacional de RVCC inscreve-se na estratégia europeia para o emprego e no Plano 

Nacional de Emprego, apresentando-se como um estímulo à procura de certificação e de 

novas oportunidades de formação, ao permitir o reconhecimento por parte dos sistemas de 

educação e formação das competências adquiridas pelos adultos em contextos formais, não 

formais e informais 

O Sistema Nacional de RVCC tem como finalidade assegurar a todos os cidadãos maiores de 

18 anos uma oportunidade de qualificação e de certificação de nível básico ou secundário. A 

certificação conferida por este Sistema pode ser escolar, de nível básico ou secundário- 

RVCC Escolar e/ou profissional - RVCC Profissional. 

2.1.3.4. A Rede Nacional de Centros Novas Oportunidades 

De acordo com a Portaria 1082-A/2001, os CNO são os promotores do Sistema Nacional 

de RVCC e assumem-se com funções de Animação Local, Informação, Aconselhamento, 

Acompanhamento e Provedoria. Deverão constituir-se como “portas de entrada” para todos 

os que procuram uma oportunidade de qualificação, o que implica capacidade de organização 
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para dar resposta a um público diversificado, com perfis, motivações e expectativas 

heterogéneas.  

A actividade de um CNO organiza-se num conjunto de dimensões/etapas de intervenção, 

com equipas qualificadas e especializadas no trabalho a desenvolver, tais como: 

Acolhimento: Atendimento e inscrição dos adultos, esclarecimento sobre a missão dos 

Centros Novas Oportunidades, sobre as diferentes fases do processo de trabalho a realizar e 

sobre a possibilidade de encaminhamento para ofertas educativas e formativas ou de RVCC.  

Diagnóstico: Análise do perfil do adulto, recorrendo, designadamente, a sessões de 

esclarecimento, análise curricular, entrevistas individuais e colectivas e outras estratégias 

adequadas; identificação das melhores respostas disponíveis, face à análise efectuada. 

 Encaminhamento: Visa proporcionar ao adulto a informação que permita direccioná-lo para 

a resposta de qualificação que lhe seja mais adequada, podendo compreender o 

encaminhamento para o desenvolvimento de percursos de educação e formação exteriores ao 

Centro Novas Oportunidades ou para um processo de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências. O encaminhamento resulta de um acordo entre a equipa do 

centro e o adulto, sendo realizado em função da análise das características deste último, do 

respectivo percurso de educação e formação e das experiências de vida, motivações, 

necessidades e expectativas identificadas nas actividades de diagnóstico. 

Reconhecimento de competências: Identificação, pelo adulto, dos saberes e competências 

adquiridos ao longo da vida, através de um conjunto de actividades, assentes na metodologia 

de Balanço de Competências e na utilização de instrumentos diversificados de avaliação, por 

meio das quais o adulto evidencia as aprendizagens efectuadas, dando início à construção do 

portefólio reflexivo de aprendizagens (PRA). 

Validação de competências: Avaliação das competências adquiridas ao longo da vida por 

confronto com os referenciais de competências-chave. A validação compreende a auto-

avaliação do portefólio reflexivo de aprendizagens, em articulação com a hetero-avaliação 

dos profissionais de RVC e dos formadores das respectivas áreas de competências-chave. 

Certificação de competências: Apresentação do adulto perante um júri de certificação com 

vista à certificação de competências validadas.  
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A Carta de Qualidade para os CNO determina também o acompanhamento ao Plano de 

Desenvolvimento Pessoal para cada adulto certificado, tendo em vista a continuação do seu 

percurso de qualificação/aprendizagem ao longo da vida após o processo de RVCC. 

As funções dos CNO já referidas sustentam e consolidam o desenvolvimento de processos 

de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências realizados pelos diversos 

Centros espalhados pelo país, e exigem aos profissionais que constituem a equipa a 

apropriação e o conhecimento de metodologias e domínios de intervenção relevantes para 

essa função, nomeadamente:  

 Histórias de Vida/Abordagem Autobiográfica, as quais poderão permitir 

direccionarmos para uma outra maneira de pensar a relação dos adultos com o saber 

e com o conhecimento, tratando-se de uma metodologia de fazer encontrar, por si 

mesmo, ao sujeito, a sua própria verdade;  

 Balanço de Competências, constituindo-se como uma intervenção indutora da 

exploração e avaliação das competências, capacidades e interesses dos adultos, 

especialmente motivadas pela procura e construção de projectos para a sua vida e 

carreira; 

 Avaliação, que remete para formas de apreciação de competências identificadas pelos 

candidatos, que podem conduzir à sua validação e certificação (ANEFA, 2001). 

2.1.3.5. Desenvolvimento de Processos de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências  

O desenvolvimento de processos de RVCC tem sempre lugar num Centro Novas 

Oportunidades e engloba três eixos de intervenção: Reconhecimento, Validação e 

Certificação. Baseia-se num conjunto de pressupostos metodológicos, nomeadamente o 

Balanço de Competências e a Abordagem Autobiográfica, que permitem a evidenciação de 

competências previamente adquiridas, e no qual se desenvolve a construção de um Portefólio 

Reflexivo de Aprendizagens, orientado segundo um Referencial de competências-chave.  

Sempre que forem detectadas lacunas em termos de competências evidenciadas pelos 

adultos, desenvolvem-se acções de formação complementar (num máximo de 50 horas por 

adulto), baseadas nas Áreas de competências-chave dos respectivos Referenciais (Gomes, 

2007). 
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Trata-se de um processo complexo, tanto para o candidato como para as equipas envolvidas, 

dada a especificidade dos elementos inerentes ao processo de RVCC, pois envolve as 

competências, a história de vida do candidato e a avaliação. 

Os termos “reconhecimento” e “validação”, segundo Aubret e Gilbert (1994), sendo 

complementares, não são sinónimos, pois o reconhecimento aponta para uma faceta pessoal, 

a do reconhecimento “por si”, enquanto a validação aponta para uma faceta institucional ou 

social, a do reconhecimento “pelo outro”. A primeira tem a ver com a análise feita pela 

própria pessoa sobre as aprendizagens e competências adquiridas, com vista à sua 

valorização, ao “reconhecimento de si para si”. O processo de reconhecimento é feito a 

partir da identificação e explicitação das aprendizagens e das competências adquiridas que, 

por serem comunicáveis, permitem o reconhecimento social. Segundo Farzad e Paivandi 

(2000), este trabalho de identificação das competências é de ordem metacognitiva, pois 

consiste num trabalho de reelaboração de saberes, a partir de saberes já detidos. O impacto 

deste processo, no candidato, pode ser grande, uma vez que, muitas vezes, trata-se de um 

trabalho de descoberta dos próprios conhecimentos e competências que, até então não eram 

valorizados pelo detentor. 

A validação, por sua vez, diz respeito à faceta institucional. Segundo Colardyn (1996) a 

validação tem como referência um determinado nível preestabelecido de desempenho, um 

referencial, face ao qual é feita uma comparação.  

A certificação é um acto oficial, onde se faz a confirmação formal dos conhecimentos e das 

competências. Para Bertrand (1997) a certificação consiste na autentificação das 

competências e dos saberes das pessoas, e concretiza-se através de um documento com valor 

jurídico. Trata-se de um processo que autentifica, garante e legaliza as competências de uma 

pessoa. 

2.1.3.6 A avaliação das aprendizagens e competências 

As práticas de reconhecimento e de validação de competências implicam dois tipos de 

avaliação: a auto-avaliação (“por si”) e a hetero-avaliação (“pelos outros”). Aubret e Gilbert 

(1994) encaram a avaliação como uma produção de um julgamento de valor, sobre 

acontecimentos, fenómenos, comportamentos e objectos; que implica a referência a uma 

escala de normas ou valores, interna ou externa ao indivíduo. 
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Na área do reconhecimento e da validação é possível fazer uma distinção entre dois 

momentos e funções da avaliação: a avaliação formativa, que está presente no 

reconhecimento; e a avaliação sumativa, que é final e que se liga mais à validação, pois 

aprecia o nível das aprendizagens realizadas. 

Segundo Abrecht (1994), a avaliação formativa visa, essencialmente, a consciencialização, por 

parte de quem aprende, da dinâmica do processo de aprendizagem. Permite, através da 

reflexão, o posicionamento da pessoa face aos seus objectivos, interesses e motivações. A 

pessoa está no centro do processo, devendo ser apoiada e motivada no sentido de conseguir 

gerir o seu próprio processo de aprendizagem.  

A avaliação de competências no processo de RVCC é desenvolvida numa perspectiva 

humanista, pois não é entendida apenas “para julgar” (Cardinet, 1989, citado por Cavaco, 

2007, p. 24) as competências, mas também para dar sentido e valorizar o percurso de vida e a 

experiência do candidato, enquanto pessoa. Para além da captação, com rigor, das 

competências, que serão depois comparadas com o referencial, de forma a aferir o grau de 

certificação; a metodologia e os instrumentos utilizados permitem orientar o processo numa 

perspectiva mobilizadora, humanista e potenciadora da conscientização (Cavaco, 2007). 

O reconhecimento não se limita à descrição da experiência de vida, pois implica reflexividade 

e capacidade de distanciamento face ao vivido. Através de um trabalho de rememoração, 

selecção e análise de informação, o adulto vê-se envolvido num processo que tem 

implicações a nível do seu “eu”. De acordo com o ponto de vista de Parquay (2000): “Desde 

o momento em que se avalia uma competência, os sujeitos são necessariamente implicados, é 

o conjunto dos seus recursos cognitivos, afectivos e motores que são tidos em conta, eles 

sentem-se globalmente julgados, na sua pessoa, na sua identidade” (p. 121). O que requer 

muita atenção e um perfil adequado por parte dos elementos da equipa, que deve orientar-se 

pela perspectiva humanista, centrada no desenvolvimento pessoal e mobilizadora do adulto 

(Cavaco, 2007). 

O profissional de RVC é quem estabelece uma relação mais próxima com os adultos ao 

longo do processo, uma vez que é ele que promove a rememoração da experiência de vida, o 

diálogo, o debate e as relações interpessoais entre os elementos do grupo. Assim, o 

profissional de RVCC assume uma posição de animador das sessões de reconhecimento, que 

se realizam em pequenos grupos, promovendo discussões e reflexões conjuntas e 

incentivando a entreajuda. Por outro lado, adopta também uma postura de acompanhador do 
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adulto, que ouve a sua história de vida, que o motiva a reflectir sobre o passado, o presente e 

a perspectivar o futuro.  

Em suma, e de acordo com Cavaco (2007), o profissional de RVC ajuda o adulto na tomada 

de consciência, sendo esta a postura mais significativa da sua actividade e aquela que mais se 

enquadra nos pressupostos do processo. Adoptando posturas distintas, o profissional de 

RVC faz escuta activa, analisa a narração e também adopta um registo de influência, como 

estratégia de valorização do adulto, para lhe transmitir confiança nas suas capacidades, 

promovendo o auto-conhecimento. (Cavaco, 2007). Este aspecto é deveras importante, na 

medida em que muitos destes adultos, especialmente os menos escolarizados sentem-se 

estigmatizados, desvalorizando as suas experiências e os seus saberes. Daqui se depreende a 

importância da implementação da metodologia do Balanço de Competências num processo 

de RVCC. 

2.1.3.7. Potencialidades e limitações do Sistema de RVCC 

Concordando com Pires (2007), defendo que o processo de validação deve ser suportado 

num processo de orientação e acompanhamento antes, durante e após a validação, no 

sentido de ser possível fazer o balanço total das aprendizagens e competências, privilegiando 

a lógica formativa e a centralidade do sujeito no processo. É também a partir das 

perspectivas de Pires (2007), que considero ser possível destacar algumas das potencialidades 

do Sistema, nomeadamente o facto de promover a visibilidade das aprendizagens implícitas, 

constituindo-se como um motor para novas dinâmicas formativas, uma vez que: 

 Facilita a reelaboração de projectos pessoais e profissionais, ao articular os saberes 

detidos pela pessoa com as suas motivações e aspirações; 

 Abre caminho para novos projectos educativos/formativos, facilitando a mobilidade 

formativa e, dessa forma promovendo a aprendizagem ao longo da vida; 

 Desenvolve a auto-estima, a auto-imagem, a autonomia, fazendo elevar a motivação e o 

nível de implicação das pessoas nos processos de aprendizagem; 

 Contribui para o reforço e a construção de identidades pessoais sociais e profissionais 

(Pires, 2005) 

No entanto, estas potencialidades só se desenvolverão se houver continuidade e se o 

reconhecimento e validação de competências fizer parte integrante de um projecto educativo 
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alargado e integrador. Caso contrário, e concordando com Liétard (1997), estes sistemas 

podem transformar-se em premissas de novas formas de gestão social ao serviço do 

mercado.  

2.2. Aprendizagem, Identidade e Agência 

2.2.1. Aprendizagem e identidade 

Na sociedade ocidental actual, também designada Sociedade do Conhecimento e da 

Informação, concebem-se os indivíduos desenvolvendo aprendizagens ao longo da vida, e 

em múltiplos contextos, pelo que será pertinente investigar que relações se estabelecem entre 

a identidade e a aprendizagem, no sentido de ser possível percepcionar, por um lado, de que 

forma a identidade influenciou a atitude perante a aprendizagem e, por outro lado, de que 

forma um contexto de aprendizagem (processo de RVCC) teve impacto sobre a identidade 

dos sujeitos envolvidos, nomeadamente, enquanto aprendentes. No momento em que tanto 

se fala de aprendizagem, será, também, importante tentar perceber a forma como os sujeitos 

percepcionam a aprendizagem, e o valor que atribuem às aprendizagens que foram fazendo 

ao longo das suas vidas. 

A aprendizagem é uma condição da existência (2006) e é uma forma de aproximação do 

indivíduo ao saber e ao mundo. Ao considerar-se a aprendizagem como condição da 

existência e do devir na temporalidade biográfica e social (Dubar, 2006) que inclui os 

acontecimentos, locais e interacções da existência, podemos entendê-la como uma 

aproximação do sujeito ao mundo, aos outros e a si-próprio.  

Os seres humanos desenvolvem a capacidade de reflectir sobre as suas acções, as suas 

intenções e os seus sentimentos. Neste sentido, o self pode ser “conceptualizado como uma 

instância de agentividade, ou como um espaço reflexivo do sujeito no seu ambiente” (Gaaf, 

1997, p. 124).Na sociedade caracterizada pela mudança, em que o self é percepcionado como 

um projecto inacabado e em constante construção, a auto-reflexão pode vir a ter um papel 

preponderante na aprendizagem, ao permitir a construção do sentido da própria vida. 

Contribui também para a construção da auto-identidade.  

Mezirov(1991), que deu um importante contributo para a compreensão do processo de 

aprendizagem dos adultos, valoriza a dimensão social e cultural no processo de 

aprendizagem, bem como o papel da reflexividade e do pensamento crítico; e perspectiva a 

aprendizagem e o desenvolvimento como processos emancipatórios.  
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Para este autor aprender é construir sentido, partindo das experiências e dos conhecimentos 

já adquiridos. É uma reinterpretação de uma experiência, pelo que tem implicações em 

termos identitários. É nessa linha de pensamento que se integra a investigação que se 

pretende desenvolver, pois encara-se a aprendizagem como um processo articulado com o 

desenvolvimento pessoal, com a autonomia, com a liberdade pessoal e com a construção da 

identidade. 

No momento em que tanta importância é dada à aprendizagem, será importante a reflexão 

sobre o valor da aprendizagem para os sujeitos. Pollard (2008) refere que a promoção da 

aprendizagem ao longo da vida passa pelo conhecimento da importância da aprendizagem 

para os sujeitos. Segundo este autor, a aprendizagem é valorizada pelos sujeitos quando: 

 Ajuda a ultrapassar os desafios do dia-a-dia; 

 Facilita a adaptação a situações novas; 

 Proporciona conhecimento específico para determinados fins, nomeadamente em 

termos profissionais; 

 Contribui para reconstruir a identidade; 

 Promove a agência 

Por outro lado, o autor refere a importância da criação de espaços que promovam a 

aprendizagem, nomeadamente espaços de aprendizagem formal, mas também contextos que 

proporcionem a reflexão, o diálogo e a redacção de histórias de vida. O grau de 

envolvimento dos sujeitos nas actividades é, na opinião do autor, determinante para o 

impacto que estas podem ter em termos de aprendizagem. Quando os aprendentes têm a 

percepção de que aprenderam algo, sentem-se mais motivados para a aprendizagem e 

aumentam os seus níveis de auto-estima, o que, por sua vez, pode contribuir para promover 

a agência em muitos aspectos das suas vidas. Por outro lado, experiências de aprendizagem 

negativas, onde os sujeitos sentem que não aprendem nada, ou que não conseguem aprender, 

influem negativamente em termos de agência e de auto-estima (Pollard, 2008). 

As relações entre a identidade e a aprendizagem tornam-se, muitas vezes, mais evidentes em 

períodos de crise ou de mudança, onde muitos pontos cruciais da vida das pessoas são 
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marcados pela necessidade de aprender, pois a aprendizagem pode contribuir para alterar 

algumas disposições e, consequentemente, a identidade. 

2.2.2. Aprendizagem e agência 

O termo agência tem as suas origens na área comercial, onde existe a distinção entre “a sede” 

e “o agente”, tendo o último um estatuto que lhe permite actuar autonomamente em nome 

do primeiro (Biesta & Tedder, 2007). 

O uso do conceito de agência ligado à educação remonta ao Iluminismo. Posteriormente, 

Kant, citado por Biesta & Tedder (2007), estabeleceu uma ligação entre a educação e a 

capacidade para pensar livremente, que, segundo o autor, está na base da acção autónoma, 

pois só através dela os indivíduos podem desenvolver as capacidades racionais que permitem 

o julgamento independente, que, por sua vez, forma a base para a acção autónoma e 

agentiva. 

Na teoria social “agência” é normalmente definida como a competência para a acção social 

autónoma ou a competência para agir, independentemente dos constrangimentos 

determinados pela estrutura social (Calhoun, 2002). Numa perspectiva mais ligada a 

percursos de vida, Biesta (2008) propõe a definição de agência como a competência para 

exercer controlo e dar um sentido à vida. Para a autora a agência é algo que se constrói e que 

se poderá exercer, ao longo da vida, com maior ou menor eficácia. 

Segundo Biesta e Tedder (2007), Emirbayer e Mische contribuíram também para a 

clarificação do conceito de agência, ao afirmarem que ele deve ser abordado através de uma 

perspectiva tridimensional, como uma configuração que englobe as influências do passado, 

as orientações para o futuro e o compromisso com o presente. Assim, segundo os autores, a 

agência pode ser definida como um processo de compromisso social, inspirado pelo passado, 

orientado para o futuro (permite imaginar possibilidades alternativas) e trabalhada no 

presente (permite contextualizar os hábitos passados e os projectos futuros, com as 

contingências do presente). A agência, nesta perspectiva, deve ser concebida como algo que é 

conseguido em/e através do envolvimento com determinados contextos temporais e 

relacionais. Pelo que, qualquer definição de agência deve estar contextualizada e ligada a 

percursos de vida (Biesta & Tedder, 2007). 

No que diz respeito à educação de adultos, há também um conjunto de autores, como 

Mezirow (1991) e Welton (2005), que defendem a sua importância para o Empowerment e para 
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a emancipação dos sujeitos, já que contribui para o seu desenvolvimento pessoal e para o 

crescimento. 

O conceito de agência também tem ganho significado no contexto social Pós- moderno, 

onde, segundo Giddens (1991, p. 31) o self se transformou num “projecto reflexivo”. O 

contexto actual exige que os indivíduos sejam mais agentivos e que tenham um maior 

controlo sobre as suas vidas (Evans, 2002), no entanto, também contribui para que essa 

competência para ser agente seja mais difícil de alcançar. Também Elder (1995) observou que 

as situações de transição acarretam riscos de perda de controlo pessoal, com efeitos 

dependentes da biografia e da situação social dos indivíduos. Segundo o autor, há 

efectivamente limitações externas ao exercício do controle pessoal, ligadas ao contexto em 

que está inserida e às circunstâncias pessoais, que são muito difíceis de contornar. No 

entanto, há contextos que podem ser alterados pelo exercício da iniciativa e da aprendizagem. 

Bandura (2002) é um dos autores que valoriza esta perspectiva, pondo a tónica nos aspectos 

internos, como a reflexividade, para o exercício do controle pessoal. 

O conceito de agência liga-se ao de motivação. Segundo Côté e Levine (2002), a motivação é 

influenciada pela avaliação subjectiva do valor atribuído à aprendizagem, fundando o 

julgamento acerca da pertinência de perseguir um objectivo ou um programa de formação. O 

autor considera também importante a exploração da pertinência da aprendizagem, em relação 

às expectativas e aos sentimentos do aprendente, em relação à utilidade das aprendizagens, ao 

interesse que as mesmas suscitam em si, bem como em relação às mudanças expectáveis, que 

estão na base das motivações para prosseguir. 

De acordo com a perspectiva apresentada, a motivação para aprender de forma significativa é 

também determinada pela confiança nas suas capacidades para realizar a aprendizagem. Ela é 

influenciada pelo sentimento de competência para aprender, o qual implica um processo 

metacognitivo de antecipação de sucesso, tendo em conta os adquiridos pertinentes e as 

exigências da tarefa. A confiança nas capacidades é determinada pela compreensão da relação 

significativa das novas aprendizagens com os adquiridos em experiências anteriores e pelo 

sentimento de eficácia pessoal. 

A percepção que o aprendente tem do seu poder, da sua autodeterminação e da sua 

responsabilidade em relação às causas dos seus sucessos passados influencia as suas atitudes 

em relação a novas aprendizagens (Côté & Levine, 2002). Os autores referem também que a 

intenção de aprender manifesta-se pela implicação activa do aprendente no processo de 
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aprendizagem. O envolvimento da pessoa em prosseguir as aprendizagens desencadeia a 

motivação intrínseca que lhe serve de fundamento e implica uma acção consciente, 

voluntária, livre e responsável, que, em última análise, pode influenciar a escolha de valores 

prioritários nas decisões de acção e acarretar mudanças paradigmáticas no modo de vida das 

pessoas (Côté & Levine, 2002). 

Dominicé e Alheit são autores que têm privilegiado a perspectiva da aprendizagem biográfica 

(Pires, 2005). Alheit define-a como uma realização persistente e autopoiética, onde os 

indivíduos, através da reflexão, organizam as suas experiências, construindo coerência 

pessoal, identidade, sentido para sua história de vida e uma perspectiva global da vida para 

guiarem as suas acções (Pires, 2007). Também Josso (2002) refere a importância das 

narrativas para a “descoberta de si” e da “capacidade de aprender consigo próprios a 

aprender” (p. 60). Pelo que, será importante, no contexto desta investigação, analisar as inter-

relações existentes entre a experiência de aprendizagem pela qual passaram os adultos que 

realizaram o processo de RVCC e o desenvolvimento da agência, nomeadamente em termos 

de projectos de vida e de aprendizagem.  

A perspectiva de Emirbayer e Mische relativamente à agência, segundo Biesta e Tedder 

(2007), permite inferir que se a agência de um indivíduo varia ao longo do tempo é porque 

existirão contextos mais potenciadores que outros. Por outro lado, esta perspectiva também 

atribui importância ao sujeito e à sua capacidade para criticamente delinear respostas para 

situações problemáticas, o que liga a agência à capacidade de controlo das respostas. Biesta e 

Tedder (2007) defendem que as narrativas de vida possibilitam a avaliação e a reconstrução 

da composição das orientações agentivas dos indivíduos, uma vez que proporcionam o 

distanciamento necessário à competência para imaginarem diferentes formas de ser e de agir. 

Por outro lado, as narrativas também permitem que a avaliação dos vários “cenários” de vida 

e do self possa ser feita em comunicação com os outros, e ser partilhada (Biesta & Tedder, 

2007), pelo que representam uma oportunidade de aprendizagem significativa, em termos de 

agência.  

A narração da história de vida é um veículo importante para a pessoa expressar o seu auto-

conceito, mas também para articular e, activamente, construir esse auto-conceito. Neste 

sentido, pode afirmar-se que as narrativas desempenham um papel crucial na articulação do 

sentido do auto-conceito, pelo que permitem trabalhar a identidade e são veículos de 

aprendizagem, o que permite falar em “aprendizagem narrativa” (Pollard, 2008). 
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Pode assim inferir-se que as narrativas elaboradas durante o processo de RVCC podem 

desempenhar um papel importante, com impacto na forma como as pessoas se vêem e 

conduzem as suas vidas. 

2.3. A identidade 

2.3.1. A identidade no contexto da modernidade 

As questões da identidade têm despertado o interesse não só de investigadores educacionais, 

mas de muitas outras esferas da sociedade. Segundo Oliveira (2004), “As razões do interesse 

neste tema prendem-se com mudanças importantes no modo como nos vemos a nós 

próprios em relação a um mundo em que se operam profundas mudanças” (p. 52). 

Investigadores como Schemmann (2002), Bauman (2005) e Field (2006) têm centrado a sua 

atenção nas implicações das rápidas mudanças da sociedade actual no comportamento e nas 

atitudes dos indivíduos.Segundo Hargreaves (2000), citado por Oliveira (2004), a globalização 

atinge não só os mercados económicos, mas também as formas de acesso e disseminação da 

informação, e ainda a forma de as pessoas se relacionarem, pelo que incute uma alteração 

profunda nos “padrões de identidade”, criando uma interdependência à escala mundial.  

Nesta perspectiva, pode afirmar-se que a modernidade tem impacto na identidade dos 

indivíduos, que constantemente são confrontados com novas formas de se verem e de se 

relacionarem com um mundo em vertiginosa mudança. A mundialização, primeiro dos 

mercados, mas depois de quase todos os sectores, introduziu profundas mudanças na 

sociedade e grandes exigências ao indivíduo que é colocado num contexto de forte 

competição, com a obrigação pessoal de enfrentar a incerteza e a precariedade (Dubar, 2006). 

Ehrenberg (1998) refere-se a um novo modelo cultural, onde predomina o culto de se 

realizar, de se ultrapassar, de ter um bom desempenho, que exerce uma forte pressão sobre 

os indivíduos, causando, com frequência “sentimentos de insuficiência”. Este modelo 

cultural choca com o anterior, marcado pelo acesso à estabilidade na idade adulta, depois de 

uma fase de aprendizagem, nas primeiras idades. Cada vez mais pessoas, na idade adulta, são 

confrontadas com mudanças que provocam crises que, porque perturbam a imagem de si, 

podem ser consideradas crises identitárias (Dubar, 2006). Por outro lado, acresce também o 

facto de haver um sentimento de incerteza relativamente ao futuro, que deixou de ser 

previsível (Jenkins, 1996). 
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Paralelamente, assiste-se também à descrença na ideia que vinha do Iluminismo de que 

quanto mais o homem conhecesse e interviesse sobre a natureza e a sociedade, mais controle 

exerceria sobre eles, o que não parece verificar-se no momento actual, marcado pelas 

incertezas, fugindo, aparentemente, ao controle humano. O progresso, contrariamente a 

todas as expectativas, não trouxe segurança, mas imprevisibilidade Giddens (1994). Uma 

nova forma social emerge, trazendo “(…) revolução das formas do laço social, das relações 

pessoais, das significações simbólicas” (Dubar , 2006, p. 189), exigindo a implicação de todos 

os actores da vida social. É neste sentido que o autor fala da importância da individualização, 

entendida como “(…) a primazia crescente dos Eus sobre os Nós, a participação activa dos 

cidadãos naquilo que lhes diz respeito, a tomada de consciência das identidades pessoais nas 

decisões colectivas” (p. 119). Há, efectivamente, uma centralidade no indivíduo, nas questões 

da interioridade e do desenvolvimento individual, como forma de atingir o desenvolvimento 

colectivo; o que justifica o interesse crescente pelas questões da identidade, por parte das 

Ciências Sociais.  

Este contexto, que podemos designar de crise, tem, naturalmente, reflexos na vida e na 

identidade das pessoas pois, segundo Hall (1999), as identidades têm a sua existência no 

espaço e no tempo simbólicos.  

Concordando com Oliveira (2004), acredito que a identidade pode ser vista como um 

conceito unificador, que engloba elementos múltiplos e inter-relacionados que são levados 

para os contextos de aprendizagem, interferindo neles. Esses elementos incluem crenças, 

atitudes, emoções, capacidade cognitiva e histórias de vida. Daí a pertinência do estudo da 

identidade no contexto desta investigação, sobretudo tendo em conta as características dos 

processos de RVCC, nomeadamente em termos de metodologias, pois tanto a Abordagem 

Biográfica como o Balanço de Competências proporcionam o envolvimento pessoal do 

candidato e uma reflexão profunda sobre a sua construção como pessoas e como 

aprendentes, pelo que interferem com a identidade dos candidatos. 

2.3.2. O conceito de Identidade 

A identidade, como foi já referido, tem sido um conceito cada vez mais utilizado em 

investigação, quer incidindo na identidade individual, quer incidindo na identidade colectiva e 

social; pelo que tem sido conceptualizada sob múltiplas perspectivas.  
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Para Taylor (1998) a questão da identidade prende-se essencialmente com a resposta à 

pergunta “Quem sou eu?”, que constitui um reconhecimento do que é importante para o 

indivíduo, aquilo que ele valoriza, a sua orientação dentro do quadro moral. Ainda segundo 

este autor, encarar a identidade como tudo o que nos confere a nossa orientação 

fundamental, pressupõe assumir a sua complexidade e o seu carácter pluridimensional, pois 

para além de aspectos como a nacionalidade, a religião ou a cultura, a identidade de cada um 

abarca aspectos bem mais profundos e implícitos, que estão na origem das avaliações e das 

escolhas do indivíduo.  

Em sentido lato, a identidade pode ser definida como a forma como os indivíduos se vêem e 

se definem, e como são vistos e definidos pelos outros. Trata-se, indubitavelmente, de um 

tema da Modernidade, pois apesar de ter sido abordada, ainda que superficialmente, na 

antiguidade clássica, por Platão e, depois, na idade Média, por Boécios, a verdade é que só no 

século XVII o tema da identidade ganhou notoriedade, graças ao filósofo inglês Jonh Locke. 

Segundo Baumeister (1997), foi ele o primeiro a dedicar-se profundamente ao tema, 

alertando para a necessidade de haver uma discussão acerca da identidade, nomeadamente no 

que toca aos obstáculos à sua definição. Para o filósofo, a identidade pessoal tem a ver com o 

facto de a pessoa ser capaz de reconhecer-se a si mesma como a mesma pessoa no presente e 

no passado, esperando vir a reconhecer-se, também no futuro. Assim, a identidade pessoal 

pode ser definida como a consciência de si próprio, o que faz com que a identidade esteja 

intrinsecamente ligada à memória, pois é através dela que se acede à consciência, que, por sua 

vez, confere unidade ao Eu (self). É também a Locke que se deve a introdução do conceito de 

self (o eu) como um conceito-chave no que diz respeito às questões identitárias (Oliveira, 

2004).  

A forma como o indivíduo e a identidade têm sido encarados tem variado ao longo do 

tempo, no entanto, à medida que o sistema feudal foi desaparecendo, a ideia de 

individualidade foi emergindo.  

Hall (1999) apresenta três concepções do sujeito: o sujeito do iluminismo, o sujeito 

sociológico e o sujeito pós-moderno. A primeira baseava-se na concepção da pessoa humana 

como sendo totalmente centrada, unificada. Esta concepção vai ser reforçada por Descartes, 

quando este estabeleceu a concepção do sujeito racional, pensante e consciente, situado no 

centro do conhecimento.  
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No entanto, à medida que o mundo se tornou mais complexo, tornou-se evidente que o 

sujeito não era autónomo, nem auto-suficiente, mas formado através da interacção com 

outras pessoas, que lhe medeiam os valores e os símbolos. Assumia-se então, segundo o 

autor, a perspectiva de que a identidade é formada na interacção entre o indivíduo e a 

sociedade – concepção sociológica do sujeito.  

Com as sociedades em mudanças constantes e rápidas, o modelo sociológico começa a ser 

perturbado por mudanças estruturais e institucionais. A noção de que o indivíduo tem uma 

identidade unificada e estável foi superada, e a identidade passa a ser definida historicamente, 

já que o indivíduo passa a assumir identidades diferentes, em momentos diferentes. Há a 

percepção daquilo que Hall (1990) designa por crise de identidade, referindo-se a uma 

espécie de perda do sentido de si, à medida que a mudança desloca estruturas e processos 

centrais das sociedades modernas, abalando os quadros de referência que davam aos 

indivíduos alguma segurança. O autor em questão utiliza o termo deslocamento para designar 

este fenómeno, e identifica, para além dos aspectos negativos, alguns aspectos positivos, pois 

desarticulam-se as identidades estáveis do passado, mas abrem-se possibilidades para que 

novas identidades sejam criadas. São produzidos novos indivíduos, com identidades abertas, 

contraditórias, inacabadas, sempre em processo de construção, tal como acontece com a 

história desses indivíduos (Dubar, 2006) 

Progressivamente, a identidade foi sendo encarada como uma construção, mais do que como 

uma substância, pelo que é mais múltipla do que unitária. 

Segundo Rosemberg, (1997), William James foi um dos proponentes do conceito de 

identidade pessoal como a ideia que a pessoa constrói acerca de si, envolvendo um esforço 

contínuo de síntese entre as várias ideias e facetas, numa única ideia de “self”. Opondo-se à 

concepção metafísica de que a identidade é algo pré-existente para ser descoberto, James 

relevou os processos sociais para a construção identitária, concebendo-a de forma 

multifacetada, delimitou três constituintes do self : (1) o “self material; (2) o “self social; e (3) o 

“self espiritual”. Este modelo inspirou muitos investigadores, L’Écuyer, citado por Oliveira 

(2004) apresentou um Modelo Integrado, cuja designação se deve ao facto de, segundo o seu 

autor, o modelo integrar noções de diversos modelos de auto-conceito, que engloba cinco 

dimensões: 

 Self – material,  inclui a percepção do que é físico, incluindo o corpo; e das possessões: a 

família, a casa, os haveres.  
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 Self – social, que inclui as descrições de comportamentos em sociedade e as referências à 

sexualidade. 

 Self – pessoal, que inclui as aspirações, os ideais, as vontades, os desejos, os defeitos, as 

qualidades, os papéis e o sentimento de coerência interna. 

 Self – adaptativo, que inclui as reacções que o indivíduo tem face às percepções de si 

mesmo, que podem ser positivas ou negativas. 

 Self e não self, que inclui referências aos outros, mas sobre assuntos que lhe dizem 

respeito. 

Este modelo, mais completo que o inicial, integra já um conjunto bastante vasto de aspectos 

que podem integrar a representação que cada indivíduo faz de si, o seu auto-conceito. 

Actualmente, e partilhando da perspectiva de James, (Rosemberg 1997) atribui-se o 

desenvolvimento da noção de identidade pessoal e de self a interacções simbólicas com o 

ambiente social. O Eu é uma construção, feita a partir das respostas e atitudes dos outros em 

relação ao indivíduo, e está sujeita a mudanças, uma vez que as respostas também variam. 

Para conseguir atingir um auto-conceito concordante, uma identidade pessoal, a pessoa tem 

de sintetizar as várias respostas sociais que experiencia (Porlkinghorne, 1988). 

Neste estudo tem particular interesse o conceito de identidade vivida e identidade atribuída, 

relevando a dimensão biográfica e relacional, reconhecendo-se que a identidade incorpora as 

representações do sujeito sobre si próprio e sobre os outros e, nesse sentido, é construída 

numa dinâmica de interacção permanente (Dubar, 1997) 

2.3.3. A construção da identidade 

Para este estudo, onde a identidade é entendida como processo dinâmico e como processo 

biográfico e relacional. Para Dubar (1997), interessa particularmente a perspectiva sócio-

cultural, que coloca o indivíduo inserido num contexto, com elementos específicos, que 

influem no seu auto-conceito (Marsh, Graven & Debus, 1991). Assim, nesta perspectiva, a 

formação da identidade ocorre à medida que o indivíduo se adapta ou se desenvolve para 

fazer face às circunstâncias da vida. É um conceito centrado essencialmente nas interacções 

entre o indivíduo, a cultura e a sociedade, o que lhe confere um carácter extrínseco e 

intrínseco à pessoa, pois a identidade é desenvolvida através de práticas sociais e culturais. 
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Trata-se de uma perspectiva filiada na perspectiva interaccionista, na qual se integram os 

trabalhos de Mead. Segundo Finger e Asún (2003), muitos dos conceitos hoje utilizados, 

relacionados com a identidade, estão ligados ao Interaccionismo Simbólico, perspectiva 

desenvolvida a partir dos trabalhos de Mead, que remonta ao início do século XX. 

Dando importância à metodologia biográfica, os investigadores tentavam compreender a 

realidade através da experiência vivida. O Interaccionismo Simbólico parte do princípio que 

os humanos funcionam num universo de símbolos, nisso se distinguindo das outras espécies 

(Polkinghorne, 1988). Fundamentando-se em premissas acerca da definição do self do 

indivíduo e do conceito de sociedade, que Blumer, citado por Finger e Asún (2003) viria a 

definir posteriormente e que se resumem às seguintes ideias: a) os seres humanos agem em 

relação às coisas, tomando por base o significado que as coisas têm para si. O 

comportamento humano é, assim, uma função do significado que as coisas têm para as 

pessoas e não uma função do que é objectivamente a realidade. Aliás, não há realidade 

objectiva no que toca à interacção humana; b) o significado de tais coisas, às vezes, surge de 

uma interacção social que a pessoa tem com os seus iguais, não é, pois, pessoal; c) esses 

significados são manipulados e modificados através de um processo interpretativo, usado 

pela pessoa para lidar com as coisas que encontra (Finger & Asún, 2003) 

A consequência desta abordagem, segundo Finger e Asún (2003), é que o ser humano, a sua 

personalidade e a sua identidade são o resultado de uma interacção puramente simbólica com 

a realidade e com os outros. Isto é, a pessoa é o produto da interacção social. Em qualquer 

altura, esta identidade é o resultado de interacções cumulativas passadas. O self é, ao mesmo 

tempo, o que a pessoa retira e aquilo com que contribui para a realidade simbólica.  

Este self tem, simultaneamente, uma dimensão individual e social. É individual porque a 

história acumulada da interacção do indivíduo com o ambiente simbólico é única, mas 

também é social porque é moldada pelos significados sociais das coisas, pois a pessoa está em 

harmonia com o seu mundo simbólico (Finger & Asún, 2003). Para Mead, o outro é um 

elemento constitutivo da identidade, tal como acontece com Elias, que reconhece que não há 

identidade do Eu sem identidade do Nós, pelo que a construção da identidade passa pela 

socialização (Dubar, 2006). Trata-se de uma forma completamente diferente de pensar o 

comportamento social dos indivíduos, pois o indivíduo deixa de ser visto como unitário e 

independente dos outros, passando a ser visto como um ser complexo, com muitas 

dimensões e construído a partir das suas relações com aquilo que o autor designa por “outros 

significantes”, cujos comportamentos têm importância social ou consequências para cada um 
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de nós. Assim, podemos afirmar que as acções humanas inserem-se no interior de um 

processo comunicativo.  

Para Mead, a interacção social é o processo através do qual as pessoas se relacionam umas 

com as outras num determinado contexto social, apoia-se no princípio da reciprocidade da 

acção e é reconhecida como condição necessária para a organização espacio-temporal. Isto 

significa que os actos dos indivíduos não são independentes, mas condicionados pela 

percepção do comportamento do outro (Finger & Asún, 2003).  

A linguagem desempenha um papel fundamental nesta perspectiva, pois é ela que permite a 

interacção Homem/mundo, desempenhando um papel de mediadora. Para Bruner (1986) a 

linguagem permite o ordenamento da experiência pessoal do indivíduo e a construção da 

realidade. O mesmo autor enfatiza o papel da narrativa como estruturadora da forma de 

pensar, pois é através dela que nos tornamos seres pensantes, devido ao desenvolvimento da 

linguagem interior.  

Também Taylor (1998) atribui enorme importância à linguagem, pois é ela que dá forma à 

significação que atribuímos às coisas. Por outro lado, a linguagem liga-se também ao conceito 

de “comunidade linguística”, que, por sua vez, toca noutro aspecto essencial da identidade 

que é o facto de um “self” só o ser em relação a outros. O “self” não pode existir por si só, 

apesar das tendências modernas para a afirmação da liberdade individual e do individualismo, 

a resposta à questão “Quem sou eu?” encontra-se no diálogo com os outros. Trata-se, pois, 

de uma visão dinâmica do mundo, em que os actores vão delineando estratégias de acção, 

construindo a sociedade a partir de interacções, em permanente mudança (Taylor, 1998). 

2.3.4. Narrativas e identidade 

Os estudos sobre narrativas foram introduzidos na área da sociolinguística, pelos trabalhos 

de Labov e Walesky (1967) e Labov (1972) (Bruner, 1997). Estes autores definem a narrativa 

como um método de recapitular experiências passadas, combinando uma sequência verbal de 

orações com uma sequência de factos que ocorreram. Trabalhos posteriores, no campo do 

socioconstrutivismo, apresentam uma nova concepção das narrativas, que passam a ser vistas 

como recontagens contextualizadas de lembranças de acontecimentos. Com esta nova visão, 

a narrativa passa a entendida mais como uma representação social do que como uma mera 

representação de acontecimentos, pois estamos sempre a reconstruir a nossas histórias, em 

função da situação em que estamos envolvidos (Bruner, 1997)  
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De entre os estudos que defendem esta nova visão de narrativa, destacam-se os trabalhos de 

Bruner (1997), onde o psicólogo social defende que é preciso entender os sentidos que o ser 

humano constrói e que a cultura é essencial para que este entendimento seja possível. O 

autor entende que as pessoas possuem crenças e valores que se manifestam no mundo 

através de narrativas. Para Bruner, a narrativa é, pois, organizadora da experiência humana, 

conferindo-lhe unidade, o que é especialmente importante num contexto de pós 

modernidade, onde o self muda constantemente. De acordo com Polkinghorne (1988) a 

narrativa é um acto primordial, através do qual a existência humana torna-se significativa. O 

processo reflexivo de construir uma identidade consiste em manter, acerca de si e do mundo 

em que se vive, uma narrativa coerente, apesar de continuamente revista. Essa narrativa é 

uma construção psicossocial pois incorpora significados construídos numa determinada 

cultura (McAdams 1995, 1996, referido por Ashmore & Jussin, 1997). Definimo-nos a partir 

do contexto em que estamos inseridos: genealogia, espaço social, espaço geográfico, relações, 

mas também em função do espaço de orientação moral no interior do qual eu vivemos as 

relações mais importantes que nos definem. O sermos pessoas implica uma iniciação à 

linguagem e somos iniciados por aqueles que nos educam e que assim, nos transmitem um 

determinado quadro moral. Segundo Taylor (1989), podemos, mais tarde, desenvolver uma 

forma original de compreender a vida humana e de nos compreendermos a nós próprios, que 

poderá ser oposta à da família e à do meio, mas essa oposição partirá sempre de uma 

linguagem comum. 

Não podemos ser um “self” por nós próprios, mas em relação a certos interlocutores, que 

foram essenciais para a definição de quem somos. Assim, a definição da identidade de um 

indivíduo inclui a sua posição face às questões morais e espirituais, mas também uma 

referência à comunidade que a determina. Segundo as teorias da identidade narrativa de 

Taylor e Ricoeur as narrativas são uma forma de auto-interpretação. Para ambos a identidade 

pessoal pode ser vista como um conjunto de autodefinições mediadas cultural e socialmente 

e que servem de orientação para a vida (Sparrowe, 2005)  

Segundo Ricouer (1988) as narrativas têm um papel mediador. A identidade narrativa faz a 

mediação entre “o que é” e “o que deve ser”, entre o vivido e o narrado, entre inovação e 

sedimentação. Na identidade narrativa o sujeito é simultaneamente o intérprete e o 

interpretado, o escritor e o leitor da sua vida (Sparrowe, 2005). Em Ricoeur a narrativa 

funciona como uma análise sistemática da representação da experiência vivida no tempo 

através da história e ficção. Um conceito chave nesta perspectiva, é o de enredo, pois através 
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da construção do enredo, a história vivida vai ser mediada através do discurso narrativo, de 

três formas: primeiro, permite construir uma história a partir de acontecimentos ou 

incidentes soltos, que até então não tinham ligação entre si. A construção do enredo vai 

permitir localizá-los temporalmente e estabelecer relações de interdependência. Assim, a 

identidade narrativa não consiste apenas na narração de uma sequência de eventos, há que 

estabelecer relações entre eles. Desta forma, os pequenos episódios passam a fazer parte da 

grande história que é a vida, que passa, por sua vez a ser vista como um todo (Sparrowe, 

2005) 

Já Taylor está essencialmente interessado na “unidade temática da vida”, no sentido das vidas 

humanas. Esta orientação é determinada pelos compromissos éticos de cada indivíduo e 

representa a escolha dos seus objectivos e a noção de estar perto ou longe de os alcançar. 

Taylor (1989) relaciona as narrativas com a ideia de que os seres humanos se orientam na 

vida através de avaliações e o movimento de avanço e retrocesso em relação ao objectivo a 

atingir é o tópico das nossas biografias. Segundo Ricouer, as narrativas são uma forma 

central de auto-interpretação, enquanto para Taylor o tópico central é a noção de avaliação. 

No entanto, para ambos os aspectos narrativos e éticos são importantes no processo de 

construção identitária (Laitinen, 2002) 

Para Taylor (1985a), citado por Laitinen (2002), as avaliações são centrais na auto-

interpretação e referem-se ao valor dos diferentes desejos, sentimentos, acções e modos de 

vida. As nossas identidades são constituídas por aquilo que valorizamos. Nós aspiramos, 

respeitamos e admiramos certos modos de vida mais do que outros. Interiorizar um modelo 

contribui directamente para nos definirmos, para nos localizarmos em termos de valores. As 

nossas “identificações com” baseiam-se em fortes avaliações. 

As auto-interpretações não consistem apenas nas respostas directas à pergunta “quem sou 

eu?”, mas também nas orientações implícitas da vida. Há pois dois níveis na nossa 

identidade, o implícito, que inclui reacções, motivações e acções; e o nível explícito das 

articulações linguísticas. Taylor defende que o nível explícito depende do implícito, mas este, 

por sua vez, também é influenciado por aquele (Laitinen, 2002). 

A identidade, segundo Taylor (1998), é construída através de orientações, que podem 

permanecer implícitas. Agimos de acordo com essas orientações, sem termos consciência que 

o fazemos. Mas, também podemos exteriorizar o nosso sentido implícito de quem somos. A 

interpretação e a exteriorização dos ideais éticos, dos papéis desempenhados, dos modos de 
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pertença a determinados grupos, etc. conduzem à objectivação e à exteriorização do que era 

implícito, através de um processo dialógico. Taylor (1989) também salienta que existe 

criatividade na articulação linguística, pelo que não terá que haver coincidência total entre o 

sentido implícito original e o sentido articulado, pelo que, por vezes, as autodefinições que 

adoptamos são reformadoras da nossa auto-consciência. À medida que o tempo passa, essas 

novas autodefinições vão sendo assimiladas e tornam-se rotinas, daí Taylor (1989) falar em 

dialécticas de inovação e sedimentação e de implícito e explícito. As narrativas desempenham 

um papel fundamental neste processo dialéctico da explicitação do implícito, quer para nós, 

quer para os outros. 

A noção de Heidegger de “ser-no-tempo” (Laitinen, 2002) resume o sentido da estrutura das 

auto-interpretações: damos sentido aos acontecimentos localizando-os em espaços 

temporais, no contexto alargado que é a nossa vida. As narrativas permitem dar sentido à 

vida, como se de uma história se tratasse. Para termos a noção de quem somos, precisamos 

saber como nos tornámos no que somos e para onde caminhamos (Taylor 1989). Neste 

sentido, a reflexão sobre a vida será uma forma de dar sentido ao passado e de direccionar o 

futuro. 

Taylor também reforça a ideia de que não vivemos num espaço neutro, mas antes fazemos as 

nossas opções dentro de um espaço moral, orientando-nos para o que consideramos ser o 

bem.  

Laitinen (2002) refere cinco funções da narratividade, na teoria de Taylor: i)as narrativas são 

um meio opcional de articular algumas das nossas auto-interpretações e avaliações fortes; ii) 

somente as narrativas nos permitem atender às nossas vidas como todos temporais; iii) 

apenas as narrativas permitem que interpretemos as nossas orientações, sucessos, insucessos 

num espaço moral ou numa “topografia moral do self; iv) as narrativas atribuem 

concordância às dissonâncias diacrónicas nas nossas avaliações fortes e v) as narrativas 

atribuem concordância às dissonâncias sincrónicas nas nossas avaliações fortes Nesta 

perspectiva, as auto-definições não são definições neutras, mas condicionadas pela orientação 

de vida do sujeito.  

Laitinen (2002) define três tipos de auto-identidade: a identidade prática, a identidade 

qualitativa e a identidade biográfica. A primeira liga-se à orientação que se pretende dar à 

vida, à ideia do que consideramos bom. Já a identidade qualitativa está relacionada com as 

qualidades que nos definem, e que são determinadas pelos valores que nos orientam. 
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Finalmente, a identidade biográfica relaciona-se com a ideia de história de viva, no sentido 

narrativo. 

Estas perspectivas revelam-se de grande importância para a investigação que se pretende 

realizar, uma vez que estão ligadas à perspectiva autobiográfica que orienta o estudo, já que o 

saber que se procura é do tipo compreensivo, feito a partir da interpretação das palavras dos 

participantes.  

Como foi já referido, pretende-se compreender a forma como os participantes viram o 

processo de RVCC e como vêem o seu processo de construção identitária. No fundo, 

pretende-se, através do relato biográfico conhecer a realidade dos participantes, através das 

suas próprias palavras, procurando aceder aos significados que atribuiu às experiências pelas 

quais passou, às suas perspectivas sobre a vida e sobre a realização do processo de RVCC. 

 

 





 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGIA 

 

Confronted with a mountain of impressions, documents, and field 

notes, the qualitative researcher faces the difficult and challenging 

taskof make sense of what has been learned. I call making sense of 

what has been learned the art of interpretation. 

(Denzin, 1994, p. 500) 

 

 

3.1. Opções metodológicas 

A escolha da metodologia deve consistir numa decisão ponderada, de forma a ser adequada 

ao problema em estudo, às questões levantadas e aos objectivos traçados pelo investigador. 

Como salientam Matos e Carreira (1994) a selecção do que se quer estudar e a definição da 

problemática devem preceder a escolha da metodologia. 

A presente investigação trata-se de um estudo que se insere no paradigma interpretativo, 

utilizando-se a metodologia do estudo de caso e privilegiando-se a abordagem biográfica. 

Como foi anteriormente referido, a presente investigação visa conhecer as perspectivas dos 

participantes sobre o impacto do processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências (RVCC), em termos de reconstrução da identidade, e tendo sido definidas as 

seguintes questões de investigação: Qual a percepção que os participantes têm do processo 

de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC)? Quais os 

elementos configuradores da construção da identidade dos participantes? Qual o impacto 

que os participantes reconhecem no processo de RVCC, em termos de reconstrução da 

identidade e agência? 

Dado que as questões colocadas apontam para um objecto de estudo que abarca 

preferencialmente uma natureza descritiva e interpretativa, optou-se por uma metodologia 

qualitativa, pois segundo Bogdan e Biklen (1994) a abordagem qualitativa dá primazia à 
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descrição, à indução, ao estudo das percepções pessoais e à teoria fundamentada. O 

objectivo deste tipo de investigação é, segundo os autores, “(…) compreender como e qual o 

significado que [as pessoas] constroem para os acontecimentos das suas vidas quotidianas” 

(p. 54).  

Estes autores destacam os seguintes aspectos caracterizadores deste tipo de investigação: 

1.Na investigação qualitativa a fonte directa de dados é o ambiente natural, constituindo o 

investigador o instrumento principal. (…); 2. A investigação qualitativa é descritiva. (…); 

3.Osinvestigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos 

resultados ou produtos. (…); 4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados 

de forma indutiva. (…); 5. O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. 

(1994, pp. 47-50) 

Várias perspectivas teóricas inspiram a investigação qualitativa, das quais merecem destaque 

a perspectiva interpretativa, segundo a qual a actividade humana é vista como uma 

experiência social em que cada um vai elaborando significado (meaning making) (Ponte, 1994) 

e o Interaccionismo Simbólico. A perspectiva interpretativa tem as suas raízes teóricas na 

fenomenologia e tenta compreender o sentido dos acontecimentos. O Interaccionismo 

Simbólico valoriza a interpretação na mediação da experiência humana, a qual é feita a partir 

de significados que o ser humano vai construindo na interacção social.   

Num estudo de caso interpretativo, o investigador pretende chegar à interpretação que o 

participante faz de uma determinada realidade. Bogdan e Biklen (1994) referem-se à 

necessidade dos investigadores compreenderem o pensamento subjectivo dos participantes, 

não prescindindo, porém, do seu próprio ponto de vista. Nesta investigação foi adoptada 

uma perspectiva interpretativa, na medida em que se pretendia compreender como é que os 

participantes se viam, enquanto aprendentes; como é que interpretavam e que significado 

davam à sua participação no processo de RVCC, em termos de impacto sobre a sua 

identidade e sobre a capacidade para gerirem as suas vidas.  

De acordo com Merriam (1988), o estudo de caso consiste na observação detalhada de um 

contexto, acontecimento ou indivíduo, que são estudados em profundidade. Ponte (2006) 

define-o como uma investigação de natureza essencialmente empírica, apesar de realçar 

também a importância da orientação teórica, que deverá servir de suporte à formulação das 

questões, à selecção dos instrumentos de recolha de dados e orientará a análise dos 

resultados.  
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Yin (2005) refere também que o estudo de caso, normalmente, incide numa entidade bem 

definida e pretende dar resposta a questões do tipo “como” e “porquê”. Nesta investigação 

optou-se pelo design de estudo de caso porque se pretende obter explicação para as questões 

propostas, perspectivando-se um produto final de natureza descritiva e analítica, sem 

qualquer pretensão de exercer controlo sobre a situação. A opção por este design no âmbito 

de uma metodologia qualitativa de investigação, é, pois, decorrente do que defini como 

problema de investigação, já que, no momento em que é dada tanta importância às questões 

da aprendizagem ao longo da vida, pareceu-me interessante o estudo da relação entre a 

realização de um processo de RVCC e a reconstrução da identidade dos indivíduos, 

enquanto aprendentes, acedendo à perspectiva dos mesmos; o que remete para um campo de 

respostas para perguntas do tipo “como” e “porquê” (Yin, 2005). 

Os estudos de caso apresentados têm algumas semelhanças com os estudos biográficos, pois, 

tendo em conta a temática da construção da identidade, pareceu-me pertinente privilegiar 

uma abordagem biográfica. Com efeito, o processo de construção identitária dos 

participantes, nomeadamente enquanto aprendentes, não pode ser dissociado da sua história 

de vida. Por outro lado, e como refere Bullough (1998), citado por Oliveira (2004), “tanto na 

abordagem narrativa como na de estudo de caso é necessário criar um enredo que ligue o fio 

dos acontecimentos da vida de uma pessoa numa única narrativa” (p. 121). Aceder à 

perspectiva dos participantes através das suas narrativas pareceu-me a forma mais adequada 

para atingir os meus objectivos, partindo do princípio que as narrativas permitem ao 

indivíduo organizar a sua “experiência, conhecimento e transacções com o mundo social” 

Bruner (1997, p. 35). Também Oliveira (2004) defende que “o modo de conhecimento 

narrativo é essencial à compreensão da realidade social, do próprio indivíduo e à 

comunicação dos significados pessoais a outros” (p. 122). No entanto, ao fazer esta opção, 

estava ciente de que aquilo a que teria acesso seria à visão que os participantes tinham da 

realidade e não à própria realidade. Como afirma Denzin (1989): “Não existe nenhuma janela 

aberta sobre a vida interior de uma pessoa, porque qualquer janela é sempre filtrada através 

do envidraçado da linguagem, dos signos e do processo de significação” (p. 14). 

3.2. Participantes 

Dada a natureza e as características do estudo, os participantes foram a fonte principal da 

recolha dos dados a trabalhar, pelo que a sua escolha foi intencional e criteriosa. Foi opção 

inicial trabalhar com adultos que tivessem já terminado o seu processo de RVCC havia algum 
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tempo. Por um lado, dessa forma seria possível fazer um follow up, no sentido de indagar o 

que tinha acontecido a esses adultos, desde então. Por outro lado, pareceu-me importante 

que os adultos tivessem já tido tempo para amadurecerem as suas percepções acerca do 

processo de RVCC. 

Como tinha acompanhado algumas dezenas de adultos em processos de RVCC, fiz uma pré-

selecção de alguns que me pareciam ser interessantes do ponto de vista da investigação. 

Contactei telefonicamente três desses adultos que, depois de informados acerca dos meus 

objectivos, concordaram em ceder-me os seus portefólios para análise. O objectivo era, de 

entre esses três participantes, seleccionar os dois que pudessem fornecer elementos mais 

interessantes para a investigação. Analisados os três documentos, foi feita a opção, de acordo 

com critérios previamente definidos. Na origem da selecção estiveram preocupações como: 

a) o equilíbrio entre géneros, pelo que foi seleccionado um participante do sexo masculino e 

outro do sexo feminino; b) a possibilidade de abarcar os níveis de certificação básico e 

secundário; c) o facto de os adultos terem já terminado o processo havia alguns meses, o que 

permitiria aos participantes uma reflexão à posteriori sobre a forma como o processo tinha 

decorrido, possibilitando também uma análise das consequências que a certificação tinha tido 

para a vida do candidato; d) a disponibilidade para participarem no estudo; e e) o facto de os 

ter acompanhado enquanto profissional de RVCC. 

Tendo em conta que me encontrava numa situação privilegiada em termos de conhecimento 

dos participantes, não foi difícil seleccionar, de entre os muitos que tinha acompanhado, 

adultos cujos percursos de vida e participação no processo de RVCC me pareciam 

suficientemente interessantes. Os dois adultos que acabei por seleccionar eram de sexo 

diferente, tinham percursos de vida e de aprendizagem distintos, pois num havia evidências 

de várias experiências de aprendizagem formal e não formal, enquanto no outro prevalecia a 

aprendizagem informal. O nível de certificação distinto também foi tido em conta, uma vez 

que a experiência me levava a intuir que o impacto diferia, de acordo com o nível de 

certificação. Pretendia também participantes com expectativas diferentes relativamente ao 

processo. 

Foram então contactados os dois participantes, com os quais reuni, individualmente, para 

que lhes fosse explicado o que se pretendia deles, as condições em que se iria realizar a 

investigação, nomeadamente as questões éticas, relacionadas com a protecção da privacidade 

e com o direito à informação. Mostraram de imediato grande interesse e vontade de 

participar numa investigação onde perceberam que teriam um papel fundamental e que seria, 
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também para eles, mais uma oportunidade de aprofundarem o seu autoconhecimento. 

Assinaram, a meu pedido, uma declaração de consentimento informado (anexo 1).  

Num primeiro momento houve ainda o receio de que o facto de ter acompanhado os adultos 

pudesse interferir de forma negativa na investigação, pois, como refere Ponte (2006), para se 

descobrir aspectos novos numa situação é necessário distanciamento e capacidade crítica, que 

a ligação afectiva ou intelectual pode contaminar. Por outro lado, o tê-los acompanhado 

facilitaria a comunicação e o acesso às suas perspectivas, pois estava criado o clima de 

confiança fundamental para que os participantes estivessem à vontade e falassem livremente 

sobre os seus pontos de vista, como recomendam Bogdan e Biklen (1994). Acresce a este 

conjunto de factores o facto de, assim, estar também facilitado o acesso ao Portefólio 

Reflexivo de Aprendizagens (PRA), cuja construção eu tinha orientado. Estes aspectos 

acabaram por pesar mais na decisão. No entanto, e seguindo as indicações de Ponte (2006), 

foi criado um corpus de material empírico suficientemente consistente para permitir estudar a 

situação de forma distanciada e descomprometida. 

Foi feita a opção de constituir dois casos, por permitirem uma compreensão mais alargada do 

fenómeno em estudo. Não se pretendiam fazer generalizações, pois o estudo de caso não é 

uma estratégia de investigação adequada para o fazer. Como defende Yin (2005) os estudos 

de caso não permitem generalizações, mas facilitam a compreensão aprofundada dos 

fenómenos. Trata-se da produção de um conhecimento com carácter particularista, o que 

não deve ser encarado como uma fragilidade, mas apenas como uma característica, que, de 

certa forma, reflecte também o carácter único de cada indivíduo. 

Por questões de ética, uma vez que os participantes manifestaram o desejo de não serem 

revelados os seus nomes, e para que estes se sentissem mais livres e desinibidos para 

exprimirem as suas opiniões, preservou-se o anonimato dos participantes, pelo que os nomes 

dos adultos, João e Maria, bem como os das suas terras, Vila Alva e Vila Nova do Pinhal, são 

fictícios.  

3.3. Design do estudo 

As opções metodológicas já enunciadas determinaram as técnicas de recolha de dados, bem 

como o papel da investigadora, que foi bastante relevante. Nesta investigação, e de acordo 

com o que recomendam Bogdan e Biklen (1994), os métodos de recolha de dados 

privilegiados foram a entrevista e a análise documental. Para além destes, e com um 
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papel mais secundário, há também a referir os contactos informais, nomeadamente 

conversas e troca de correspondência electrónica e as notas de campo. 

A importância atribuída às entrevistas e à análise documental (Portefólio Reflexivo de 

Aprendizagens (PRA) dos participantes) prende-se com o facto de serem profícuas em 

termos de dados que, posteriormente, permitiram a construção dos casos. Tendo o PRA 

muitas semelhanças com uma autobiografia, foi a primeira fonte de dados a ser analisada, 

pois, apesar de ter sido construído com o objectivo da certificação de competências, permitiu 

também recolher muitos dados. Foi a partir desta primeira análise que se delineou a primeira 

entrevista sobre o problema em estudo. 

3.3.1. A entrevista 

A entrevista, segundo Gilham (2005), é uma das técnicas de recolha de dados a privilegiar, 

sobretudo em pesquisas onde se pretende conhecer uma realidade em profundidade, pelo 

que é considerada como uma das que mais se adequa à metodologia de estudo de caso. 

Através dela, o investigador tenta chegar à percepção da forma como os sujeitos interpretam 

as suas vivências. Também Valles (1997) refere algumas vantagens da entrevista: 

i) a possibilidade de acesso a uma grande riqueza informativa, contextualizada e através das 

palavras dos actores e das suas perspectivas; ii) a possibilidade dos investigadores esclarecerem 

alguns aspectos no seguimento da entrevista; iii) é geradora, na fase inicial de qualquer estudo, 

de pontos de vista, orientações e hipóteses para o aprofundamento da investigação, a definição 

de novas estratégias e a selecção de outros instrumentos. (p. 196) 

Estes aspectos foram tidos em conta no momento da selecção desta técnica, pois com ela 

pretendia-se abordar alguns aspectos ditados pelas questões de investigação, o que 

pressupunha a existência de alguma orientação, que foi ditada pelo guião previamente 

elaborado (anexo 2).  

No entanto, a temática da construção da identidade pessoal está intrinsecamente relacionada 

com a biografia, daí que a perspectiva autobiográfica tenha tido grande importância na 

concepção e realização das entrevistas. Uma das consequências da adopção desta perspectiva 

foi a necessidade de criação de um clima de confiança entre investigadora e participantes, que 

já existia previamente, mas que se foi fortalecendo à medida que a recolha de dados 

prosseguiu. Para que tal acontecesse, terá contribuído a adopção de uma atitude que foi ao 

encontro do que sugere Poirier (1999), citado por Oliveira (2004): “As atitudes de 
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compreensão, empatia, facilitação e abertura ao outro [são] condições importantes para criar 

um clima de confiança no entrevistado” (p. 125). 

O facto de privilegiar a abordagem biográfica também fez com que tivesse estimulado os 

participantes a narrarem episódios relacionados com a sua história de vida, nomeadamente a 

propósito da realização do processo de RVCC. Daí que, muitas vezes, o tema da conversa se 

tenha afastado do que estava previamente definido, como acontece com frequência nas 

entrevistas semi-estruturadas, assumindo estas um carácter próximo quase de uma conversa, 

onde, com frequência, a temática se desviava do guião, que se constituiu como uma linha 

orientadora, dado o carácter não directivo que se lhe pretendia dar.  

Os participantes foram narrando as histórias, mais ou menos extensas, através das quais foi 

possível aceder às suas experiências. Polkinghorne (1995) refere-se à importância crescente 

das narrativas na investigação qualitativa, onde se têm vindo a assumir como uma forma 

válida de produzir conhecimento, especialmente quando se trata de compreender a acção 

humana. As memórias retêm a complexidade das situações em que as acções ocorreram, bem 

como o significado emocional e motivacional relacionado com elas. Ainda de acordo com o 

autor, as narrativas fornecem conhecimento sobre as razões pelas quais uma pessoa agiu de 

uma determinada forma.  

A realização das entrevistas teve lugar nas instalações da escola onde os participantes tinham 

realizado o seu processo de RVCC, para que se sentissem à vontade, e para que o espaço 

facilitasse a recordação daquilo que tinha sido o processo. A data e a hora foram previamente 

acordadas com os participantes. Tendo em conta que ambos trabalham e que a escola 

proporciona um ambiente mais calmo à noite, optou-se pela marcação das entrevistas para 

esse período.  

As entrevistas foram gravadas, para posterior transcrição, como recomendam vários autores 

(Gilham, 2005; Oliveira, 2004), relativamente a entrevistas longas. Inicialmente, um dos 

entrevistados manifestou o seu pouco à vontade face à presença do gravador, discretamente 

colocado sobre uma mesa, no entanto, com o decorrer da entrevista, a sua presença foi 

sendo gradualmente esquecida. 

Foram também elaboradas notas de campo, no final das entrevistas, com o objectivo de 

registar sentidos implícitos da comunicação. 
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3.3.2. A análise documental  

Bogdan e Biklen (1994) apontam a análise documental como uma das técnicas que melhor 

combina com a entrevista, em estudos de caso. A análise documental, nesta investigação, 

consistiu na análise do PRA produzido pelos adultos participantes, durante o seu processo de 

reconhecimento de competências, e que constituiu uma importante fonte de dados. 

Elaborado com o objectivo de evidenciar competências, o PRA é o resultado de um trabalho 

de pesquisa sobre a própria vida. Articula-se com o Balanço de Competências e é constituído 

por uma colecção de documentos de vária natureza, que revela o progresso da aprendizagem. 

É fruto de uma selecção pessoal e visa documentar experiências significativas, devidamente 

integradas na história de vida, resultando numa longa narrativa, de natureza biográfica. Neste 

caso, as narrativas foram redigidas a partir de um guião orientador, cuja síntese se apresenta 

em anexo (anexo 3). 

Um relato biográfico consiste na recolha da narração de uma experiência vivida por uma 

pessoa e expressa pelas suas próprias palavras, permitindo conhecer a realidade dessa mesma 

pessoa. O PRA tem muitas semelhanças com o relato biográfico, por isso, através da sua 

análise foi possível compreender a visão pessoal dos participantes sobre aspectos muito 

concretos da sua vida, nomeadamente o processo de construção das suas aprendizagens. A 

importância deste documento, para este estudo, prende-se com o facto de, pelas suas 

características autobiográficas, o PRA ter permitido o acesso ao mundo interior dos 

participantes, às suas percepções sobre a forma como se foram construindo, enquanto 

pessoas, bem como à sua percepção sobre o processo de RVCC.  

Para a análise do PRA foi elaborado um guião (anexo 4) que orientou a recolha de dados, de 

acordo com os objectivos previamente estabelecidos e com as questões de investigação. Foi 

então construído um corpus que, posteriormente, viria a ser utilizado na construção dos 

casos. Será pertinente referir que as transcrições dos PRA que se incluem nesta dissertação 

foram feitas exactamente como os participantes as apresentaram, no sentido de se preservar 

o texto do adulto. 

3.3.3 Os contactos informais 

Os contactos informais tiveram lugar ao longo do período em que decorreu a investigação e 

tomaram a forma ou de conversas ocasionais ou de troca de correio electrónico. Por não 

serem planificadas, mas ocasionais, não houve, no caso das conversas ocasionais, 



45 

Capítulo 3 - Metodologia 

possibilidade de fazer um registo, à excepção das notas de campo onde foram sendo 

registados estes contactos. No entanto, permitiram ir acompanhando de perto o percurso 

dos participantes, fornecendo inclusive novas pistas para a investigação. 

3.3.4. As notas de campo  

Bogdan e Biklen (1994) definem as notas de campo como “o relato escrito daquilo que o 

investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e reflectindo sobre os dados 

de um estudo qualitativo” (p. 150). Ainda segundo os autores, as notas de campo estão 

essencialmente associadas à observação, mas “podem ser um suplemento importante a 

outros métodos de recolha de dados” (p. 150).  

As notas de campo, nesta investigação, tiveram essencialmente a função de suplemento das 

entrevistas, onde foram registados aspectos que não era possível captar com o gravador. 

Refiro-me a gestos e expressões dos entrevistados, que constituíram reacções a determinadas 

perguntas, impressões e reflexões da investigadora sobre o decorrer das entrevistas. As notas 

de campo também foram utilizadas para registo de aspectos relacionados com contactos 

informais que foram surgindo entre a investigadora e os participantes, ao longo do estudo.  

Finalmente, foram também utilizadas para registo de ideias, reflexões, dúvidas e outros 

aspectos relacionados com o desenvolvimento da investigação, pelo que, no final da 

investigação apresentam algumas semelhanças com um diário.  

 3.4. Recolha de dados 

A recolha de dados obedeceu a uma calendarização da investigação, que foi elaborada de 

forma a permitir-me planificar as actividades e gerir o tempo (anexo 5), e decorreu entre 

Outubro de 2008 e Maio de 2009. Durante este período procedeu-se à análise dos PRA e 

realizaram-se duas entrevistas a cada participante. 

A análise dos portefólios iniciou-se em Outubro de 2008. O principal objectivo desta análise 

era ter acesso à biografia dos participantes, tentando identificar momentos, experiências e 

contextos marcantes em termos de construção identitária, sobretudo enquanto aprendentes, 

bem como aceder ao auto-conceito dos participantes e à imagem que tinham construído 

acerca do processo de RVCC. Pelo que, pode dizer-se que foi nessa altura que teve início a 

recolha de dados. 
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Não sendo elaborado propositadamente para esta investigação, o PRA dos participantes 

revelou-se uma fonte de dados bastante rica, pois abrangia relatos muito completos da 

história de vida dos mesmos. No caso do participante João, por se tratar de uma certificação 

de nível secundário, o PRA incluía uma “Autobiografia” de cerca de 80 páginas, e era 

constituído, na totalidade, por cerca de 180 páginas. O PRA da participante Maria, por tratar-

se de uma certificação de nível básico era menos extenso, mas igualmente rico em dados 

pertinentes para a investigação. 

A primeira entrevista, como foi já referido, foi realizada depois da análise do portefólio e 

centrou-se, essencialmente, na percepção que os participantes tinham da forma como tinha 

decorrido o processo de certificação, bem como do impacto que o mesmo tinha tido na sua 

vida. Esta entrevista teve lugar em Dezembro de 2008, para o participante João, e em Janeiro 

de 2009, para a participante Maria. 

A transcrição iniciou-se imediatamente a seguir, pois só assim conseguiria estabelecer a 

ligação entre a entrevista e as notas de campo. Por outro lado, também pretendia evitar a 

acumulação de dados por tratar, o que poderia comprometer o normal desenrolar da 

investigação.   

A segunda entrevista, realizada em Maio de 2009 teve um guião diferente para cada 

participante, pois centrou-se essencialmente na clarificação de alguns aspectos relacionados 

com dados recolhidos na primeira entrevista. Kelchtermans (1994) destaca a pertinência 

deste procedimento, ao referir que cada análise fornece tópicos para a entrevista seguinte, 

fazendo com que as entrevistas se constituam como fontes cumulativas de dados, por um 

lado; por outro, permitem também suprir faltas de informação ou esclarecer passagens 

menos claras. O reatar de um tópico, em cada entrevista, é fonte de novos dados e de novas 

interpretações por parte do entrevistado.  

Na segunda entrevista, pretendi também recolher dados que permitissem a actualização da 

informação relacionada com o percurso dos adultos desde Janeiro até Maio, pois através dos 

contactos informais tinha tido conhecimento de que havia alterações importantes 

relacionadas, por exemplo, com o prosseguimento de estudos do participante João ou com o 

desenvolvimento do curso de Educação e Formação de Adultos de Maria. 

Procedeu-se então à conclusão da redacção dos casos, após o que foram facultados aos 

participantes para leitura e análise, tendo os mesmos manifestado a sua concordância com o 
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que estava escrito, tendo-se revisto pessoalmente nos casos. Maria confessou mesmo ter 

sentido alguma emoção ao ver-se retratada. Esta opção, segundo Yin (2005), do ponto de 

vista metodológico, aumenta a validade do caso, pois reduz a probabilidade de se 

apresentarem dados falsos.  

Os participantes mostraram-se agradados por terem participado na investigação, que 

consideraram ter sido mais uma oportunidade de auto-reflexão e de auto-conhecimento. Para 

além de que se sentiram lisonjeados pelo facto de uma professora se interessar pelas suas 

perspectivas e opiniões.  

3.5. Análise dos dados 

A análise de dados, como foi já referido, decorreu quase em paralelo com a recolha, pois 

comecei por seleccionar e analisar os dados contidos no PRA, que me permitiriam começar a 

delinear os contornos dos casos, de acordo com o problema e com as questões de 

investigação. Esta análise permitiu-me também planear as primeiras entrevistas, cuja análise 

começou também de imediato. Com esta estratégia, pretendia evitar a acumulação de muitos 

dados por tratar, o que poderia comprometer o desenrolar do estudo e, simultaneamente, 

tornar a investigação num processo dialéctico, em que me fosse sempre possível confrontar 

os dados recolhidos com os meus objectivos e com o referencial teórico que sustentava a 

investigação, de forma a poder proceder a ajustes e alterações. 

Após a recolha dos primeiros dados procedi a uma leitura atenta do material, de forma a 

poder começar a estruturar os casos, o que só foi possível após a recolha feita com a primeira 

entrevista. 

De acordo com os meus objectivos e com os dados que tinha, entretanto, recolhido e 

analisado, considerei que seria pertinente a inclusão de três vertentes, que correspondem, de 

certa forma às três questões de investigação que pretendem balizar este estudo. Assim, uma 

primeira vertente pretenderá abordar centrar-se nas percepções sobre a construção da 

identidade dos participantes, nomeadamente no que diz respeito a contextos, experiências de 

aprendizagem e perspectivas sobre a aprendizagem. Uma segunda vertente centrar-se-á nas 

suas perspectivas sobre o processo de RVCC, nomeadamente, as expectativas, a percepção 

do desenvolvimento do processo e do impacto que o mesmo teve sobre os participantes. 

Uma terceira vertente prender-se-á com o perspectivar do futuro por parte dos participantes. 
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Com a estrutura pré-definida, iniciou-se então a redacção dos casos, que tiveram várias 

versões, à medida que foram sendo integrados dados entretanto recolhidos ou resgatados 

após mais uma das muitas leituras que fui fazendo do corpus entretanto construído.  

De acordo com os pressupostos iniciais, aquando da redacção dos casos, privilegiei a voz dos 

participantes, daí que as suas palavras se entrecruzem com as da investigadora, para 

fundamentar, clarificar, ou ilustrar. Esta opção justifica a utilização de muitos excertos, quer 

dos portefólios dos participantes, quer das entrevistas, pois como foi já referido, pretendia 

fazer-se ouvir a sua voz.  

Para além disso, foi seguida uma lógica interpretativa, pelo que a redacção dos casos foi feita 

a partir da interpretação das narrativas dos participantes. O privilégio da abordagem 

biográfica, como foi já referido, está directamente relacionado com a problemática da 

investigação.  

 



 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

ESTUDO DE CASO – MARIA 

 

 

 4.1. Apresentação 

Maria tinha 33 anos quando iniciei este estudo. Apesar de ter passado a infância numa aldeia 

perto do Fundão, o seu percurso de vida inclui experiências de emigração na França e na 

Suíça, residindo, desde há alguns anos, numa pequena cidade do Distrito de Évora, nesta 

investigação designada por Vila Nova do Pinhal. 

Frequentou a escola até ao sexto ano, tendo saído com 13 anos, altura em que iniciou, por 

opção, o seu percurso profissional, que inclui experiências muito variadas, dentro e fora do 

país, em ramos como a indústria têxtil, a agricultura e a restauração. Desde que reside em 

Vila Nova do Pinhal, trabalha numa empresa de transformação da cortiça.  

Tem duas filhas que frequentam a escola secundária da cidade e, por influência das mesmas, 

que a inscreveram, desenvolveu um processo de Reconhecimento, Validação e Certificação 

de Competências (RVCC) de nível básico entre Setembro de 2007 e Janeiro de 2008, o qual 

acompanhei como profissional de RVCC. Foi nesse contexto que conheci Maria, que se 

destacou pela insegurança inicial relativamente ao processo, pela evidente baixa auto-estima e 

pela desmotivação. Nas sessões de reconhecimento, não raras vezes se referia a si própria 

enquanto aprendente, em termos muito depreciativos, chegando a ter momentos de 

descontrolo emocional.  

Ao longo das sessões de reconhecimento de competências, e à medida que se ia explorando a 

história de vida de Maria, fui percebendo algumas das razões do seu estado depressivo. Para 

além de uma vida difícil, em termos económicos e emocionais, perturbava-a, essencialmente, 

um acidente de trabalho que dois anos antes lhe havia mutilado a mão direita, provocando-

lhe uma acentuada incapacidade.  
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Em Janeiro de 2008, Maria teve a sua sessão de Júri de Certificação de Competências, 

acompanhada de todo o grupo que com ela havia iniciado o processo. De forma segura, 

embora emocionada, apresentou e defendeu o seu Portefólio Reflexivo de Aprendizagens 

(PRA), revelando grandes alterações em termos de atitude e de auto-imagem. 

Após a certificação, inscreveu-se, de imediato, no Centro Novas Oportunidades (CNO) da 

sua área para prosseguir com a sua formação, tendo sido encaminhada para um curso EFA 

(Educação e Formação de Adultos) de dupla certificação, que está a frequentar.  

Tenho mantido contacto com Maria, pois para além de encontros mais formais, como os 

dedicados às entrevistas, costumo cruzar-me com ela nos corredores da escola onde 

frequenta o curso EFA e mantemos algum contacto via e-mail. Todos estes contactos têm-

me permitido constatar que Maria continua entusiasmada com o seu percurso formativo, que 

tem sido, simultaneamente, um percurso de crescimento pessoal.  

4.2. A Construção da Identidade 

4.2.1. O Contexto 

4.2.1.1. Esfera social 

Apesar de ter as suas raízes numa pequena aldeia do Concelho da Covilhã, como revela no 

seu portefólio, Maria tem tido várias experiências migratórias, no estrangeiro e no país. 

Considera-as experiências enriquecedoras, uma vez que lhe têm permitido aprendizagens 

variadas, em termos de culturas e em termos de diversidade linguística. A emigração, na sua 

aldeia, é muito comum, sobretudo entre os mais jovens. Como afirma, “a malta nova 

começou tudo a emigrar (…) [a aldeia] tem muitas casas e muitas pessoas, só que está tudo 

emigrado. Lá mesmo na aldeia só está mesmo o pessoal velhote” (E2, p. 1).  

Emigrar, de certa forma, faz parte da identidade cultural da aldeia, Maria seguiu essa 

tendência. Considerou as experiências que teve positivas, pois permitiram-lhe desenvolver a 

capacidade de adaptação e a abertura para aceitar diferentes formas de estar “Eu acho que 

tiveram uma influência positiva porque tive experiências enriquecedoras e conheci nova 

gente, com novas culturas e aprendi muita coisa com essas pessoas” (E2, p. 1). Daí que 

considere que a adaptação a Vila Nova do Pinhal tenha sido relativamente fácil, apesar de 

não ter qualquer ligação com a cidade, excepto o facto de o seu irmão aí ter residência ” é 
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uma cidade, mas é uma cidade pequena onde toda a gente se conhece, e na aldeia é 

praticamente a mesma coisa” (E2, p. 1).  

No entanto, Maria sente-se ligada à aldeia que a viu crescer e, se pudesse era para lá que 

voltava. “Eu gostava mesmo era de ir para a minha aldeia, mas como lá não há 

trabalho…”(E2, p. 2).  

4.2.1.2. A família 

A família, para Maria, representa a sua base de sustentação, o seu apoio. Distingue o núcleo 

mais próximo, constituído pelas duas filhas e pelo actual companheiro; do núcleo que se 

encontra na aldeia de origem da família, constituído pelos pais e irmãos. Na infância convivia 

também com os avós, de quem recebeu muitos ensinamentos. 

Como refere, tornou-se adulta muito cedo, pois casou jovem e foi mãe também muito nova. 

No entanto, a vida não lhe sorriu em termos afectivos, por isso teve de enfrentar um 

divórcio, seguido da falta de apoio do ex-marido para criar as filhas. Valeu-lhe, na altura o 

apoio dos pais “A ajuda dos meus pais foi muito importante (…) sempre me apoiaram e 

deram força” (PRA, p. 105). 

Com as filhas, mantém uma relação aberta, falam de assuntos do interesse das três e Maria 

tenta, sobretudo que as filhas aprendam também com os seus erros, para que não os repitam, 

nomeadamente no que concerne às questões da escolarização. Serve-se do seu exemplo para 

lhes mostrar que, por ter saído da escola precocemente teve de aprender na “escola da vida”. 

O facto de terem ultrapassado, juntas, muitas dificuldades reforçou os laços entre mãe e 

filhas. Maria refere que elas foram o seu principal apoio no período da recuperação do 

acidente de trabalho. “Porque elas foram obrigadas a crescer muito depressa, quando eu tive 

o acidente, que elas faziam-me tudo em casa” (E1, p. 7) 

Deste núcleo familiar mais restrito faz também parte o actual companheiro de Maria que, na 

opinião desta, muito tem contribuído para a sua estabilidade emocional. Foi e continua a ser 

uma base de apoio e estímulo para que Maria continue o seu processo formativo e tem 

contribuído para que reencontre a felicidade e a segurança.  

Presentemente não sou casada mas vivo com um rapaz que me trata muito bem, tem-me dado 

força e ajudado muito para eu ir estudar e trata muito bem as minhas filhotas. Hoje penso que 

ao fim de tanto sofrimento (…) encontrei finalmente a felicidade que sempre  procurei, a paz, a 

harmonia e o respeito mútuo (PRA, p. 105) 
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Maria reconhece a influência positiva daquele que lhe transmite força e que contribui para 

melhorar a sua auto-estima, fazendo-a perceber que é igual aos demais. Por outro lado, com 

ele aprendeu a enfrentar e a ultrapassar as dificuldades e, sobretudo a valorizar-se 

(…) também se não fosse a ajuda do marido que eu tenho hoje não teria conseguido, porque 

ele tem-me ajudado bastante,  é uma pessoa que todos dias me diz que eu sou igual a qualquer 

outra pessoa, que  as dificuldades ultrapassam-se. (E1, p. 5) 

Como vive em Vila Nova do Pinhal, está hoje afastada da sua terra natal e da família, 

nomeadamente dos pais, que, no entanto, visita com alguma regularidade, pois continuam a 

viver na aldeia onde Maria nasceu e passou a infância, acompanhada dos irmãos e dos avós, 

com quem aprendeu os valores e também alguns saberes mais práticos, relacionados, por 

exemplo com a agricultura ou com as tarefas caseiras.   

4.2.2. Experiências de aprendizagem 

4.2.2.1. Saber ser / estar 

Foi já referido que Maria nasceu e viveu a sua infância numa pequena aldeia do Concelho do 

Fundão, integrada numa família constituída pelos pais, irmãos e avós, elementos que, na sua 

opinião, contribuíram para a sua formação como pessoa. “vivi com os meus pais, os meus 

irmãos e avós. Foi onde aprendi a ser o que sou hoje, uma boa pessoa, humilde e educada, 

sempre pronta a ajudar”(PRA, p.100 ).  

Foi ainda importante a formação religiosa que teve, pois considera que, nas actividades da 

Paróquia, “Aprendi e conservo até hoje que Deus existe e nos ajuda, aprendi também que 

devemos respeitar o próximo e aceitá-lo como ele é. Não devemos julgar para não sermos 

julgados nem maltratar ninguém” (PRA, p. 35). A religião tem, ainda hoje, um papel 

importante na vida de Maria. Foi fonte de aprendizagem de determinados valores morais, 

que ainda hoje orientam a sua vida, e tem-na ajudado a ultrapassar as dificuldades da vida  

Eu acredito e vejo que tem mesmo que haver qualquer coisa acima de nós. (…) embora por 

vezes me batam à porta Testemunhas de Jeová e pessoas de outras religiões e eu escuto-as, por 

uma questão de educação, mas mantenho as minhas convicções (E2, p. 2). 

Na infância alargou o seu mundo de relações com a entrada na escola primária, que considera 

ter sido importante, essencialmente no aspecto da socialização, pois aí tinha contacto com 

outras crianças, o que obrigava à observação e à assimilação de determinadas regras de 
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convivência. “A minha escola primária (…) onde aprendi o que é o recreio, a conviver com 

outras crianças” (PRA, p. 37). 

Para além destes, Maria aponta também outros traços da sua personalidade: “(…) sou muito 

exigente comigo e com os outros (…) Sou uma pessoa de carácter forte, muito teimosa e 

meiga ao mesmo tempo. Choro com muita facilidade, sou muito pessimista e reservada” 

(PRA, p. 95.) 

À procura de uma vida melhor, emigrou aos 18 anos para a Suíça, onde o contacto com 

outra cultura e com pessoas diferentes lhe proporcionam um conjunto de aprendizagens, não 

só a nível de competências linguísticas e técnicas, mas também em termos de saber estar e 

conviver com a diferença. Ao conhecer pessoas oriundas de países muito diferentes do seu, 

com quem convivia, passou a ultrapassar o preconceito e a constatar que, em muitos casos, a 

diferença estava apenas na língua “[Na Suíça]Conheci todo o tipo de gente, sem preconceitos 

de coisa alguma, pois somos todos iguais, o que nos distinguia uns dos outros era somente a 

língua” (PRA, p. 8). 

4.2.2.2. Saber / Saber Fazer 

Aprendizagens formais 

O percurso de vida de Maria fez com que, em si, um grande conjunto de competências 

tenham sido construídas fora da escola. No entanto, identifica algumas aprendizagens 

realizadas na escola primária, manifestando também gosto pela escola e pela aprendizagem 

“Os anos foram passando e eu fui aprendendo a ler, a escrever, a fazer contas… e sempre a 

passar de ano sem grandes dificuldades, pois cada ano que passava aprendia coisas novas e 

gostava de aprender” (PRA, p. 7). 

Hoje reconhece que existem diferenças acentuadas entre a escola do seu tempo e a escola das 

filhas, por exemplo. A relação professor /aluno é um dos aspectos apresentados. Na altura 

dela, considera que imperava o medo, provocado pela repressão e pelo castigo físico. Ainda 

hoje, durante a entrevista, ao pronunciar a palavra “régua”, o seu semblante alterou-se, a 

palavra foi pronunciada de forma arrastada e, simulando a atitude de então, encolheu-se. 

Reconhece, porém, que eram outros tempos e que hoje a aprendizagem decorre de forma 

diferente. 



54 

Capítulo 4 - Maria 

Não tinha nada a ver porque… era… o professor mandava sentar, a gente sentava; bastava 

ouvir ali aquela régua em cima da mesa, a gente… (encolhe-se). E eram outros tempos, éramos 

mais novos. Agora é diferente, acho que as pessoas a falar entendem-se melhor. Não há aquela 

necessidade de haver réguas, de haver as varinhas de marmeleiro como havia no tempo que eu 

andei à escola. É diferente. (E1, p. 5) 

No entanto, afirma que sempre gostou da escola, excepto quando era castigada por não ter 

bons desempenhos “Sempre gostei da escola, excepto quando era castigada e levava com a 

régua por dar erros nos ditados ou resolver mal os problemas” (PRA, p. 7). Daí que, hoje, 

não hesite em defender métodos menos repressivos, pois revela-se adepta do diálogo e de 

um clima de aprendizagem sem barreiras. 

O percurso formal de educação prosseguiu, com o ciclo preparatório, onde Maria obteve 

bons resultados. Destaca a sua preferência pelas disciplinas de Francês e Trabalhos Manuais. 

O gosto pelas línguas estrangeiras, nomeadamente pelo Francês, terá nascido aqui e ter-lhe-á 

permitido fazer aprendizagens.  

No ciclo entrei em 1986, adorava todas as aulas, mas principalmente as de Francês e Trabalhos 

manuais (…) concluí o 6º ano com boas notas para seguir a escola. Posso dizer que saí para ir 

trabalhar porque quis (PRA, p.7.) 

De facto, apesar de feito ciclo preparatório com facilidade e de gostar da escola, optou por 

abandoná-la precocemente, motivada por outros interesses e influenciada pelos irmãos que, 

na altura, já trabalhavam. 

Eu deixei mesmo a escola porque… Eu até tinha boas notas. Os professores diziam aos meus 

pais que eu tinha boas notas, tinha boa cabeça, para continuar. Só que eu via os meus irmãos a 

trabalhar e queria ir trabalhar também. Queria experimentar. Depois, continuei a trabalhar 

naquela fábrica de têxteis e continuei por aí a fora. Foi mesmo o querer experimentar, querer 

novas aventuras, querer conhecer outras coisas, não foi por impossibilidade. (E1, p.5) 

E, desta forma, Maria termina o seu percurso de educação formal. Começou a trabalhar e, 

curiosamente, não teve, desde então, qualquer momento de formação, ainda que não formal, 

no se registo de qualificação. Por um lado, porque não a procurou, por outro lado, porque as 

entidades profissionais para quem tem trabalhado também não lhe têm dado essa 

oportunidade. 
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Aprendizagens informais 

As aprendizagens informais, em Maria, têm relevo importante, uma vez que a maioria das 

competências que apresenta foram desenvolvidas fora de percursos formais de educação. 

Com efeito, a aprendizagem formal teve, durante muitos anos, pouca importância para 

Maria. Relativamente às aprendizagens informais, pode-se afirmar que elas foram sendo 

desenvolvidas, muitas vezes de forma implícita, e sem o devido reconhecimento, por parte de 

Maria e por parte da sociedade. 

Essas aprendizagens começaram ainda na infância, quando ajudava os adultos nas tarefas 

agrícolas e nas lides domésticas: “Aprendi a guardar as cabras com o meu avô, a fazer a horta 

e a tratar dos animais” (PRA, p. 100). 

Posteriormente, o seu percurso de vida leva-a para a indústria, onde construiu competências 

na área dos têxteis “comecei a trabalhar (…) numa fábrica de têxteis onde aprendi tudo, 

desde estender o tecido na mesa de corte, até as calças irem nos cabides para dentro dos 

camiões” (PRA, p. 7). Este emprego permitiu-lhe o contacto com o mundo da indústria e 

permitiu-lhe adquirir conhecimentos na área da costura. 

Posteriormente, a experiência da emigração levou-a para a área da restauração, mas também 

para o campo das relações interpessoais, pois o trabalhar com muitas pessoas, permitiu-lhe 

aprendizagens que considera importantes na área: “em 1997, fui trabalhar para a Suíça onde 

aprendi a trabalhar na hotelaria e restauração e conheci parte da sua cultura, aprendi a colocar 

correctamente as mesas, a servir as pessoas, o que gostam e como querem ser servidos” 

(PRA, p. 18). A experiência de emigração viria a repetir-se, mais tarde, mas relacionada com 

trabalhos agrícolas: 

Mais uma vez lá fui eu de malas às costas, como o caracol, para a Suíça, de 99 até 2000, mas, 

desta vez para o campo, trabalhar na vinha. Aprendi a tratar da vinha, fiz mais amigos e 

aperfeiçoei o meu Francês e os meus conhecimentos em vários ambientes de trabalho. (PRA, 

p. 18) 

Depois de várias experiências de emigração, regressou a Portugal, estando, desde 2002 a 

desempenhar funções numa empresa da área onde reside, ligada ao sector da cortiça.  

Em 2002 fui trabalhar para a (--,) onde tenho permanecido até hoje (…) Aprendi um pouco de 

tudo desde acertar as placas no pré corte, a passá-las na lixadeira, a envernizar as placas, que 
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em seguida vão para o U.V. que é a máquina que seca as placas através dos ultra violeta (…). 

(PRA, p. 19)  

Foi também nesta empresa que teve lugar o acidente de trabalho que vitimou Maria e que 

alterou completamente a sua vida e a sua forma de se encarar. Aquando da realização do 

processo de RVCC, em 2007, Maria não conseguia abordar o tema, pelo que no PRA 

aparecem apenas referências superficiais aos assuntos. Passados dois anos, Maria considera 

que a situação está ultrapassada: 

(…) agora já não tenho problemas em falar no assunto (…) ao princípio eu não queria ver 

ninguém, achava que Deus não tinha sido justo comigo, estava revoltada e não queria ver 

ninguém, custava-me que as pessoas me vissem e quando as pessoas diziam “ah coitadinha” para 

mim era uma revolta muito grande. Mas agora, com o passar do tempo já ultrapassei. (E2, p. 2) 

4.2.3. Perspectivas sobre a aprendizagem 

Maria tem, no momento em que esta investigação decorre, a percepção de que a 

aprendizagem sempre esteve presente na sua vida. No entanto, as suas percepções sobre a 

aprendizagem são hoje diferentes daquelas que tinha antes de ingressar no processo de 

RVCC. Efectivamente, Maria tem a percepção de que fez aprendizagens ao longo de toda a 

sua vida, no entanto, só nessa altura começou a valorizar as suas aprendizagens informais.  

Apesar de ter saído precocemente do ensino formal, o facto de ter as filhas na escola, tem-lhe 

permitido o contacto com o mesmo. Curiosamente, uma delas frequentava o 9.º ano de 

escolaridade, no momento em que a mãe preparava a sua certificação de competências de 

nível B3, equivalente ao 9.ºano. Como relata na entrevista, por vezes, mãe e filha trocavam 

impressões sobre os seus percursos formativos, onde fica claro que Maria fazia a distinção 

entre aprendizagens formais e informais, conseguindo explicar à filha as diferenças entre os 

percursos de ambas, mostrando que tinham aprendizagens diferentes, porque tinham sido 

adquiridas em contextos diferentes. 

Ela pensava que eu também ia ter as disciplinas como ela tinha. E então, volta e meia 

perguntava-me e eu só lhe sabia responder a francês, que é a única coisa que realmente eu sei, e 

ela dizia, “então mas não tens matemática?”, e eu respondia: “não, a matemática que eu tenho 

foi a que eu aprendi na escola há uns anos atrás” (…) E vou ficar a saber mais que tu “ Dizia 

ela: “ Então se não aprendes as coisas importantes como é que vais aprender mais que eu?” e 

eu disse-lhe: “ No dia em tu começares a tua vida no trabalho e… numa casa própria e essas 

coisas todas, vais começar a aprender aquilo que eu aprendi, porque eu já passei por isso tudo”. 
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A minha experiência e a minha vida ao longo destes anos todos, tenho aprendido muita coisa, 

e isso também é importante. (E1, p. 6)  

Com efeito, nesta altura, Maria valorizava já as aprendizagens informais e, pelo facto de ter 

tido uma vida difícil e de ter ultrapassado muitas contrariedades, tinha feito muitas 

aprendizagens, que considerava importantes. O conceito de aprendizagem, na perspectiva de 

Maria, tem um sentido lato e engloba, principalmente, aprendizagens formais, que são feitas 

em percursos escolares; e aprendizagens informais, adquiridas pela experiência, em contextos 

muitos variados  

No período em que foi aluna, Maria não valorizou as aprendizagens escolares, pelo que 

decidiu abandonar a escola, uma vez que queria conhecer outras realidades. Como deixa claro 

no portefólio, o seu abandono não teve qualquer relação com questões de insucesso, 

inadaptação ou falta de meios. A sua escolha deveu-se ao facto de pretender querer encetar 

uma nova aventura.  

No entanto, com o passar dos anos e com as dificuldades encontradas, sobretudo no que 

toca à vida profissional, Maria passou a valorizar mais a aprendizagem formal: “Hoje 

contudo, posso dizer que me arrependi de não ter continuado a estudar, mas a vida é mesmo 

assim e por outro lado aprendi outras coisas” (PRA, p. 7). Essa foi uma das razões que a terá 

motivado para o processo de RVCC. Maria despertou para a necessidade de continuar a 

aprender, num percurso formal de educação: “Não quero morrer estúpida, como se costuma 

dizer, eu penso que nunca é tarde para aprender ou conhecer coisas ou pessoas novas, foi 

por isso que eu decidi aceitar esta oportunidade que a vida me deu” (PRA, p. 100).  

Aliás, no presente, Maria tem noção da importância de um certificado: “ hoje em dia, sem o 

canudo, como eu costumo dizer, não somos nada” (E1, p. 7). Na sua perspectiva, o 

certificado continua a ser essencial para ter acesso a uma profissão que lhe permita ter uma 

vida digna. Ao fazer o reconhecimento e certificação das suas competências, Maria 

compreendeu também que, afinal, aquilo que tinha aprendido fora da escola também tinha 

algum valor, pois nas suas relações com os outros, no trabalho, com a família e até com o 

sofrimento se fazem aprendizagens: “A minha experiência e a minha vida (…) ao longo 

destes anos todos tenho aprendido muita coisa, e isso também é importante” (E1, p. 6).  
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4.3. O processo de RVCC 

4.3.1. Expectativas / motivações 

Maria teve conhecimento da existência do processo de RVCC através das filhas, que 

frequentavam a escola onde funcionava o Centro Novas Oportunidades que a acolheu. Aliás, 

como refere, foram elas que a inscreveram: “Foi através das minhas filhas, que eu sabia que 

havia a escola, mas era o ensino normal e elas é que me disseram, tanto que foram elas que 

me inscreveram” (E1, p. 1).  

Até àquela altura, Maria não tinha tido conhecimento da existência do processo de RVCC, 

pelo que desconhecia a forma como funcionava. Aliás, só depois de estar inscrita começou a 

prestar atenção às campanhas publicitárias que, nos meios de comunicação, foram 

divulgando a iniciativa Novas Oportunidades: “Só depois é que comecei a ver na televisão, 

aqueles coisos das novas oportunidades, mas… já foi depois” (E1, p. 1).  

O facto de associar a escola apenas ao sistema formal de educação, que designa por “escola 

normal”, terá feito com que, inicialmente, não se tivesse sentido muito motivada para voltar à 

escola. Só a grande insistência das filhas fez com que ingressasse no Processo.  

Por um lado, as hesitações estavam ligadas à falta de tempo, pois parecia-lhe difícil conseguir 

conciliar o trabalho com a vida escolar, como a imaginava:  

Porque entre o trabalho e a vida que a gente leva… era um bocado complicado. Elas é que 

andaram ali de posse de mim…” vai, vai, vai…” e eu… pronto, lá fui (…) tinha que sair do 

trabalho, fazer o jantar, tratar das coisas todas para no dia a seguir ir trabalhar, era assim um 

bocado complicado. Então elas disseram “ mãe, vai que a gente ajuda! “(E1, p. 1)  

Por outro lado, para as suas hesitações, terão também contribuído a insegurança e a sua baixa 

auto-estima, enquanto aprendente: “Porque eu pensava mesmo que ia ter Inglês, Francês, 

Matemática… essas coisas todas… porque eu a Matemática sou muito burra! (E1, p. 2). 

Na perspectiva de Maria, a influência das filhas foi crucial. A sua principal motivação foi 

agradar às filhas, pois em relação ao processo, pouco conhecia e aliás, concebia-o de forma 

bastante diferente da realidade: 

Não fazia a mínima ideia, nada. Nem sabia para o que ia… sabia que ia para a escola, mas não 

sabia para o que ia.(…) [imaginava o processo] Mais… complicado, pensei que era aquelas 



59 

Capítulo 4 - Maria 

disciplinas: Francês Português, Inglês… que íamos dar tal e qual como o ensino normal. 

Nunca pensei que fosse um estudo sobre a nossa vida. (E1, p. 2) 

No entanto, à medida que o tempo passou, Maria foi tomando conhecimento da forma 

como tudo se desenvolveria e recebeu incentivos por exemplo, através de conversas com 

colegas que conheciam o processo: 

 Tenho um colega que trabalha lá na fábrica que já fez e que me disse que era um estudo 

baseado na nossa aprendizagem de vida, que não tinha tanta dificuldade como o ensino normal 

e que ele também já tinha feito e que tinha gostado. (E1, p.2) 

Por outro lado, houve outros que tentaram desanimá-la: “houve outras que me disseram “ O 

que é que tu vais conseguir com o 9º ano tirado em 3 meses? ” (E1, p. 2).  

Apesar da pouca motivação e dos receios, Maria iniciou o Processo e começou a gostar, pois 

compreendeu que conseguiria responder aos desafios. Na sua perspectiva, também foram 

muito importantes para a sua integração as pessoas com que contactou, nomeadamente os 

colegas e os técnicos. 

Ao princípio, quando fui à entrevista… viu logo que a minha motivação não era nenhuma, mas 

depois fui começando a gostar e… a convivência com as pessoas que lá estavam, e a força que 

davam, e os professores, que também eram impecáveis, ajudavam sempre naquilo que a gente 

precisava. (E1, p. 2) 

Ao contrário do que acontece com a maioria dos adultos que procuram os Centros Novas 

Oportunidades, Maria não tomou a iniciativa, foi influenciada e até pressionada pela pelas 

filhas. Esse facto terá motivado o desconforto inicial, posteriormente ultrapassado graças às 

relações estabelecidas e ao desejo de ter o 9.º ano, como viria a escrever no seu PRA:“Estou 

aqui porque as minhas filhas e o meu marido me incentivaram para vir e porque eu quero 

muito ter o 9º ano” (PRA, p. 3). 

4.3.2. Percepção do desenvolvimento do processo 

Como foi já referido, Maria desconhecia completamente a forma como se iria desenvolver o 

seu Processo de RVCC, mesmo depois de ter passado pelas entrevistas e sessões de 

esclarecimento que precederam o seu encaminhamento. Achou que iria ingressar num 

sistema de ensino, semelhante àquele que tinha frequentado e que era também o das suas 
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filhas. Daí que a forma como tudo se desenvolveu a tenha surpreendido, motivando-a para 

continuar, quando se apercebeu que estava à altura do que lhe era exigido. 

Na perspectiva de Maria, a metodologia utilizada, nomeadamente o reconhecimento de 

competências a partir da sua história de vida, foi uma vantagem, pois permitiu-lhe ultrapassar 

receios relacionados com determinadas disciplinas, permitiu-lhe reinterpretar o seu passado e 

ainda fazer muitas aprendizagens: “Foi uma grande oportunidade para mim, de mostrar o 

que tenho aprendido em várias situações da vida: na escola, no meu dia-a-dia, nos bons e 

maus momentos que dela fazem parte” (PRA, p. 110). Foi esta metodologia que, na sua 

perspectiva, lhe permitiu o reconhecimento de muitas aprendizagens que tinha feito e das 

quais não tinha consciência. 

Por outro lado, e apesar de se tratar de um processo de reconhecimento de competências, 

também lhe permitiu fazer aprendizagens e recordar outras, que estavam esquecidas. Maria 

considera que tendo em conta o seu abandono escolar precoce, bem como todo o seu 

percurso de vida, esta foi uma boa oportunidade para fazer o balanço daquilo que tinha 

aprendido. 

(…) para mim, na minha situação acho que foi bom, porque aprendi muita coisa que não sabia, e 

outras que estavam esquecidas, como por exemplo naquela matemática que a gente teve, que a 

gente sabia, mas já não se lembrava. (…) eu gostei.(E1, p. 3.) 

O facto de uma das filhas estar a frequentar o 9.ºano permitiu-lhe também confrontar 

percursos, metodologias e aprendizagens, reflectindo sobre o percurso de ambas. Ao fazê-lo, 

Maria compreendeu que ela e a filha iriam ter uma certificação semelhante, mas baseada em 

aprendizagens diferentes, porque foram feitas em contextos também eles diferentes. 

A metodologia do processo, diferente do que estava à espera, surpreendeu-a pela positiva, 

pois compreendeu que teria apenas de mostrar o que tinha aprendido, no seu percurso de 

vida, em várias áreas. 

Do seu ponto de vista, também foi importante, em termos metodológicos, a dinamização das 

sessões de reconhecimento, que funcionavam em pequeno grupo e onde era feito um grande 

apelo à partilha de experiências.  

Os processos relacionais desenvolvidos durante o período em que decorreu o processo de 

RVCC foram, na perspectiva de Maria, fundamentais para que tivesse atingido os seus 
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objectivos. Do conjunto de novas relações estabelecidas destaca o grupo em que estava 

inserida, pois no CNO onde se inscreveu os processos são desenvolvidos em sessões de 

grupo, bem como a equipa que a acompanhou, formada pela profissional e pelas formadoras 

das várias Áreas de Competência. 

Foi tudo, desde o princípio ao fim eles foram incansáveis com a gente. Eu falo por mim e por os 

outros, porque somos todos da mesma opinião. Tive a sorte de calhar num grupo muito bom, pessoal 

muito unido e todos temos a opinião que os professores foram todos incansáveis com a gente. 

Sempre prontos a ajudar, mesmo fora da escola, se a gente tivesse um problema, eles diziam que 

podíamos contar com eles (E1, p. 4). 

Relativamente aos técnicos, destaca a disponibilidade, o apoio e o relacionamento 

interpessoal: “Sempre nos puseram à vontade, sempre foram nossos amigos e sempre nos 

ajudaram. Acho que é o mais importante”(E1, p. 4).  

Das palavras de Maria é possível inferir a importância dada às relações que se estabeleceram. 

De facto, como profissional que a acompanhou, senti também essa necessidade de apoio 

pessoal, tendo em conta as características do processo e a situação especial de Maria, que se 

encontrava bastante fragilizada e insegura. Pelo facto de o processo exigir alguma exposição 

pessoal, porque o candidato tem de contextualizar as aprendizagens na sua história de vida, é 

importante que se crie um ambiente de confiança e abertura. Por outro lado, como as sessões 

de grupo eram semanais, houve a necessidade de recorrer a estratégias e formas de 

comunicação que permitissem colmatar as dúvidas que entretanto surgissem. Daí que Maria 

tivesse sentido que para além da relação profissional “havia ali mais qualquer coisa. Havia ali 

um carinho especial, tanto da nossa parte como da parte deles” (E1, p. 4). 

Maria refere também o grupo em que estava inserida e que, desde as primeiras sessões, 

começou a criar laços, apesar de, nalguns casos, não se conhecerem, como aconteceu com 

Maria. No entanto, o facto de estarem semanalmente a partilhar experiências, aprendizagens, 

êxitos, fracassos, dúvidas e anseios, fez com que, na óptica de Maria, se tivesse criado um 

espaço de aprendizagem, a partir dos vários percursos de vida. Assim, o Processo de RVCC, 

que à partida poderia ser visto apenas como uma forma de reconhecer aprendizagens, 

tornou-se, ele próprio, num contexto de aprendizagem, como refere Maria: 

(…) foi uma mistura de experiências que tivemos Eu, pessoalmente, não conhecia ninguém, 

porque como eu não sou de cá, não conhecia ninguém. Mas foi uma mistura de experiências, de 
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vivências, uns mais velhos outros mais novos e, juntos fomos aprendendo uns com os outros, e 

ajudando-nos (E1, p. 4). 

Para o estabelecimento destes laços, segundo Maria, terá sido importante a comunicação 

estabelecida entre os vários membros, recorrendo a formas mais ou menos inovadoras, de 

acordo com as competências de cada um:  

(…) telefonávamos, encontrávamo-nos para irmos tomar um cafezinho, ou coisa assim, também 

na net. Mesmo ainda hoje, com alguns deles, porque alguns não sabem mexer no computador, a 

malta mais nova, estamos sempre em contacto (…) eu penso que ganhei ali amigos para a vida. 

(E1, p. 4) 

Muitos dos relacionamentos ali iniciados não terminaram com a sessão de júri, que também 

foi de grupo, prolongando-se até ao momento em que esta investigação ocorre. Maria 

reconhece que a ajuda do grupo foi determinante nos momentos de desespero: “Houve ali 

uma altura [no início] em que eu pensei mesmo em desistir e os colegas ajudaram, não me 

deixaram desistir” (E1, p. 3). 

Assim, é possível inferir das palavras de Maria que os relacionamentos estabelecidos durante 

o período em que desenvolveu o seu processo foram determinantes. Por um lado, 

contribuíram para que tivesse atingido os seus objectivos de certificação. Por outro lado, 

tornaram-se uma fonte de aprendizagem e de desenvolvimento pessoal que se prolongou 

para além da certificação, enriquecendo o seu mundo relacional. 

Apesar da avaliação positiva que fez da forma como decorreu o seu processo de RVCC, 

Maria identifica também algumas dificuldades. Será importante relembrar a já referida falta de 

motivação inicial de Maria, apesar de desejar muito ter o 9.º ano, decorrente da sua 

insegurança, da imagem negativa que tinha de si própria enquanto aprendente e do 

desconhecimento relativamente ao Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências. Como referiu, regressar “à escola” causou-lhe algum desconforto:  

(…) para mim aquilo era tudo novo e eu tenho muita dificuldade em escrever rápido. E 

então… achava que não ia conseguir (…) porque eu… a escrita, e depois os erros, isso faz-me 

tudo muita confusão. (…) Porque, é aquela coisa, a gente tem medo de errar. (E1, p.3) 

O domínio da Língua Portuguesa, onde reconhece ter algumas fragilidades, foi uma área 

onde identificou dificuldades. Com efeito, Maria deixou a escola há sensivelmente vinte anos, 

não tem hábitos de leitura e no seu percurso profissional não tem tido grandes exigências em 
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termos de uso da língua materna. Valerá ainda a pena referir que Maria teve várias 

experiências de emigração, que fizeram com que tivesse de aprender e usar, no seu dia-a-dia, 

o Francês Na sua opinião, estes factores tiveram influíram negativamente no seu domínio da 

Língua Portuguesa e causaram-lhe insegurança:  

Porque já há muito tempo que a gente não pega nos livros, não escreve, não… Eu tenho 

muitos livros em casa, mas... é raro ler, porque o tempo é pouco; escrever, dantes ainda 

escrevia, uns postais de Natal e isso tudo, agora é tudo por telemóvel (…) (E1, p. 3). 

Para ultrapassar estas dificuldades Maria refere ter recorrido à ajuda de colegas e professores, 

bem como a estratégias pessoais: “Pedia ajuda, aos colegas e aos professores, e tentava 

pensar, antes de resolver o problema de Matemática ou de escrever, com esse tal medo de 

errar” (E1, p.4). Será também importante referir que Maria frequentou, paralelamente ao 

processo de RVCC, duas Acções de Curta Duração, de cinquenta horas, cada, nas áreas de 

Matemática Para a Vida e Linguagem e Comunicação, onde pode colmatar algumas das suas 

lacunas. 

Outra dificuldade apontada por Maria prende-se com a utilização da metodologia da 

Abordagem Autobiográfica, mais concretamente, com o facto de ter de revisitar o seu 

passado e recordar experiências que lhe causavam sofrimento: 

(…) havia muita coisa que eu tentei mesmo esquecer e houve muita coisa que eu não explorei 

muito porque magoava-me mesmo. Porque não foi fácil…. Casei muito nova, depois vieram 

os filhos… não correu bem, e então havia coisas que eu quero mesmo é esquecer… nem 

sequer mencionei, porque achava que não devia falar sobre o assunto (…) (E1, p. 3).  

No entanto, aquilo que inicialmente parecia muito difícil e causador de sofrimento, acabou 

por revelar-se, na opinião de Maria, muito gratificante. No fundo, o processo de RVCC 

permitiu-lhe reformular a forma como tinha encarado o seu passado: 

O RVCC deu-me força para continuar e relembrar coisas e momentos que vieram transformar 

a minha vida (…) Por vezes devemos relembrar, defender e conservar o que foi a nossa vida e 

não nos devemos isolar com os maus momentos do passado, mas sim recriá-lo no presente e 

no futuro para que tenhamos bons momentos e alegrias (PRA, p. 109). 

Maria foi, progressivamente, ultrapassando as suas dificuldades e inseguranças, com a ajuda 

dos elementos do grupo, da equipa técnico-pedagógica e com o apoio familiar.  
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4.4. Perspectivas sobre o impacto do processo de RVCC 

4.4.1. Alterações na vida pessoal e profissional 

Maria reconheceu a importância e o impacto que a realização do processo de RVCC, logo na 

conclusão do seu portefólio, ao defini-lo como uma boa oportunidade que tinha tido para 

relembrar aquilo que tinha sido a sua vida e para projectar o seu futuro. Referiu mesmo que a 

experiência tinha sido muito enriquecedora em termos pessoais e no que toca a 

aprendizagens realizadas.  

Concluí que o RVCC foi uma boa oportunidade na minha vida. Fez-me lembrar a minha 

infância, a minha juventude e pensar no que ainda posso fazer na vida, gostei muito e aprendi 

bastante e fiquei mais enriquecida a nível da aprendizagem e a nível pessoal. Foi um incentivo 

para continuar (PRA, p. 110)   

Quando lhe é solicitado que reflicta sobre as aprendizagens que considera ter feito no 

processo, Maria refere: “Aprendi a ser mais paciente, a minha auto-estima subiu um 

bocadinho, e aprendi a não ser tão explosiva (…)” (E1, p. 5). Estas aprendizagens, na sua 

perspectiva, foram importantes, porque alteraram a forma de se ver a si própria e de ver o 

mundo que a rodeia e também a forma de ver o próprio processo de RVCC. Como refere, 

hoje consegue argumentar contra aqueles que lhe dizem que a sua certificação tem pouco 

valor, que não passa de um papel.  

Das palavras de Maria é possível depreender-se que a grande mais-valia, em termos de 

aprendizagem, prende-se com o aprender a ser e o aprender a estar, daí que tenha referido a 

cidadania como a área onde efectuou aprendizagens que considera mais relevantes, uma vez 

que a despertaram para valores e para objectivos de vida diferentes:  

Depois de concluir o RVCC descobri que todos nascemos para uma vida verdadeiramente 

humana. Com isto quero dizer que não temos apenas direito ao trabalho, à saúde, a uma casa, 

mas também direito à liberdade para escolher e aprender (PRA, p. 109)  

A aprendizagem, para Maria, passou a ter um valor completamente diferente, pois passou a 

ser encarada como um direito que, em termos de importância, é colocado a par de outros 

como o direito à saúde, ao trabalho ou a uma casa. Para ela, a aprendizagem faz parte da vida 

e contribui para que a mesma se torne mais completa e rica, pelo que, no portefólio, 

manifesta-se disposta a lutar por esse seu direito: “(…) fiquei com uma ideia diferente da vida 
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e vou continuar com a mesma dignidade a lutar pelo meu direito à liberdade de me exprimir 

e de aprender” (PRA, p. 109). 

Aliás, Maria transmite às suas filhas a ideia da importância da aprendizagem, nomeadamente 

da aprendizagem formal, ao incentivá-las a estudarem e ao definir como prioritário o 

prosseguimento dos seus estudos, para que possam ter uma vida diferente da sua:  

Digo sempre: “estudem” e, eu vou tentar levá-las até onde puder, para que sejam alguém na 

vida, para que não tenham a vida que eu tive. Porque eu na altura não dei grande importância à 

escola, mas, hoje em dia, sem ”o canudo” como eu costumo dizer, não somos nada. E elas, 

então, tentam. Talvez com sucesso, uma, e a outra, com menos, mas lá tentam ir para a frente. 

(E1, p. 7) 

Hoje, reconhece o erro cometido ao deixar muito precocemente a escola e alerta as filhas 

para que não façam algo semelhante: “digo-lhes sempre: estudem, para não cometerem os 

mesmos erros que eu cometi, e para serem aquilo que eu não fui.” É a única coisa que eu lhes 

peço” (E1, p. 7). Por outro lado, apercebeu-se também de que nunca é tarde para aprender e 

que poderá, ainda, resgatar o passado, em termos de aprendizagem formal. 

Relativamente à percepção das alterações introduzidas na sua vida pessoal e profissional, 

Maria faz uma clara distinção. Se, em termos pessoais houve alterações significativas, o 

mesmo não aconteceu a nível profissional, facto que atribui às características da empresa e 

das tarefas que desempenha, que não permitem a progressão na carreira. Aliás, este facto não 

a surpreende (...) eu trabalho com máquinas todos os dias (…), sou uma operária normal 

como as outras, não há vantagens ali dentro. (…) Mas, com relação ao trabalho eu nunca 

esperei que mudasse nada.” (E1, pp. 8-9).  

Maria não se mostra surpreendida porque, também devido à mudança de gerência, tem vindo 

a perder algumas regalias que tinha, pelo facto de ter tido o acidente na empresa e de ter 

ficado com alguma incapacidade. Hoje, desempenha funções iguais às das outras funcionárias 

e não tem grandes perspectivas de progressão. 

Já a nível pessoal são identificadas algumas alterações que vão desde a forma como se vê, à 

forma como se relaciona com os outros e como gere a sua vida. Na base de todas estas 

alterações, considera estar o aumento da sua auto-estima e uma visão diferente da vida e da 

aprendizagem. Como referiu no balanço que fez: “Para mim o RVCC foi muito positivo a 

nível pessoal pois aprendi a confiar mais em mim e nas minhas capacidades.” (PRA, p. 110)  
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De entre as alterações introduzidas na sua vida pessoal, encontra-se a decisão de continuar o 

seu percurso formativo. Com efeito, logo em Janeiro de 2008, aquando da certificação de 

nível básico, Maria revelou esse desejo: “Espero continuar a aprender ao longo da minha 

vida e ensinar o que puder” (PRA, p.111).  

O prosseguimento de estudos era um dos seus projectos de vida. No entanto, e nessa altura, 

apesar de estar munida com uma maior capacidade de decisão e de planificação do futuro, 

tinha ainda alguma insegurança relativamente ao nível secundário, pelo que planeava fazer, a 

curto prazo, um curso de línguas, área que a atraía e na qual sentia algum a vontade, fruto da 

sua experiência como emigrante: “O meu desejo era continuar a estudar, fazer um curso de 

línguas, porque gosto muito e tenho facilidade em aprender, foi o que sempre me disseram 

os patrões que tive no estrangeiro” (PRA, p. 111). Porém, e ainda que como possibilidade 

mais remota, surgia também o enveredar por um percurso formativo de nível secundário. 

Mais uma vez apoiada pelo seu núcleo familiar mais próximo, dirigiu-se novamente ao 

Centro Novas Oportunidades que a tinha acolhido, inscreveu-se e, depois de passar por um 

processo de diagnóstico e triagem, foi encaminhada para um curso de educação e formação 

de adultos (EFA) de dupla certificação, que está a frequentar desde Dezembro de 2008.  

(…) as filhas. E o marido também disse “ já que conseguiste chegar até aqui, acho que 

consegues ir mais longe” e eu depois também comecei a pensar. “Sim, realmente, se eu 

consegui fazer o 9º ano, acho que o 12º ano não será muito mais complicado (E1, p. 10). 

Apesar da exigência e das adaptações que esta sua escolha implicou, pois o curso decorre ao 

longo de todos os dias úteis, Maria continua a frequentar o curso, que se revelou também, 

mais complicado do que aquilo que estava à espera: “Temos disciplinas, é um bocado mais 

complicado. Não é bem, bem sobre a nossa vida. Ali temos de aprender mais do que aquilo 

que eu estava à espera” (E1, p.10).  

Para além desta, Maria identifica ainda outras mudanças, nomeadamente no que diz respeito 

à forma de encarar a vida, pois considera que passou a pensar mais em si e no seu núcleo 

familiar mais próximo, no sentido de lhes proporcionar, por exemplo, mais momentos de 

lazer:  

(…) eu hoje já penso mais em mim do que pensava antes, porque eu não dizia que não a nada 

que me pedissem. “Ficas-me com o meu filho, que eu preciso de ir aqui, de ir além… vou 

jantar fora, ou isto ou aquilo” eu nunca dizia que não. E agora já aprendi a dizer que não. (…) 
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Eu pensei, “Bom, se hei-de estar em casa a tomar conta dos filhos dos outros, para eles irem 

passear, eu agarro no marido e nas filhas e vamos nós também jantar fora, ou vamos passear. 

Porque é que não havemos de sair? Porque é que não havemos de estar juntos? Está bem que 

estamos em casa todos os dias mas, sair da rotina.” Mesmo as miúdas gostam muito porque 

temos visitado castelos, museus… e elas também gostam. Estamos todos diferentes. (E1, pp. 

9-10) 

Há ainda a referir as mudanças introduzidas a nível de relacionamento com as filhas, pois 

considera que estão mais próximas e que as filhas estão mais abertas e até mais interessadas 

pela escola. Na sua opinião, estas alterações relacionam-se com a mudança operada em si 

própria.  

Mesmo em relação às filhas, ao marido, tudo, tudo. Houve muita coisa que mudou. Para 

positivo, claro. (…) Temos saído mais, mesmo as miúdas estão mais abertas, porque elas 

dantes não… não falavam tanto do dia-a-dia delas. Acho que estão mais abertas, mais 

interessadas em estudar, se calhar a ver se a mãe não acaba o 12º antes delas! Elas dizem:” é 

uma vergonha. (E1, p.12) 

Como faz questão de salientar a frequência do processo e a certificação com o nível básico 

foram determinantes para que se tornasse mais autónoma e capacitada para gerir a sua vida, 

planear o seu futuro e viver o presente, libertando-se de um passado que durante muito 

tempo a impediu de ser feliz. “Por vezes devemos relembrar, defender e conservar o que foi 

a nossa vida e não nos devemos isolar com os maus momentos do passado, mas sim recriá-lo 

no presente e no futuro para que tenhamos bons momentos e alegrias” (PRA, p. 111) 

4.4.2-Alterações na forma como se vê 

Como foi previamente referido, Maria reconhece que o ter realizado o processo de RVCC 

teve impacto na forma como se vê, não só como aprendente, mas também como pessoa. 

Esse impacto foi reconhecido aquando da certificação, na sua apresentação em júri de 

certificação, bem como no balanço que fez do processo e ainda aquando da realização de 

entrevistas. “Para mim o RVCC foi muito positivo a nível pessoal pois aprendi a confiar mais 

em mim e nas minhas capacidades” (PRA, anexo 1)  

Esse aumento da auto-confiança manifestou-se na forma como passou a ver-se e a 

relacionar-se com os outros e consigo. 
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Porque eu já passei por muita coisa na vida. A última foi o meu acidente de trabalho, e então 

foi uma coisa que me levou mesmo abaixo. Depois não tinha ajuda psicológica e… como se 

costuma dizer, estava mesmo no fundo. E pensava que dali para a frente ia ser tudo muito 

difícil, que não ia conseguir os meus objectivos, e isso tudo. E então, ali houve muita gente que 

me disse que eu era igual aos outros, que tinha que lutar e que ia conseguir (E1, p. 5) 

Com efeito, o acidente de trabalho que refere contribuiu bastante para a imagem negativa 

que tinha de si própria, pois provocou-lhe uma incapacidade elevada e, para além disso, 

mutilou-lhe a mão, o que interferiu também com a auto-imagem, em termos físicos. Quando 

iniciou o processo de RVCC, apesar de continuar a trabalhar na fábrica onde sofreu o 

acidente, desempenhava funções na área da limpeza, não trabalhava nas máquinas, o que 

também terá contribuído para que se sentisse inferior às restantes operárias. 

O ter atingido os objectivos a que se propôs, com a certificação; o contacto com o grupo de 

RVCC, que a fez compreender que era semelhante a qualquer outro elemento e o apoio dos 

técnicos fizeram com que revisse o seu auto-conceito. 

Eu acho que sou uma pessoa um bocadinho melhor (…) Não tão pessimista, não tão 

negativa… mesmo com as miúdas… acho que mudou muita coisa. (…) Porque eu antes era 

uma pessoa mais… andava sempre enervada… não… não conseguia distinguir… e então havia 

certas coisas do trabalho que eu levava para casa e elas diziam muitas vezes: “descarregas em 

cima da gente” – o que não deve ser. E essas coisas todas mudaram. (E1, p.6) 

As mudanças a que Maria se refere foram já mencionadas e prendem-se com a capacidade 

para ouvir e para discutirem assuntos do dia-a-dia das três, bem como com o proporcionar 

de tempos e espaços de lazer em família. No fundo, Maria sente que recuperou a sua 

dignidade. “(…) com o RVCC e com a ajuda dos formadores tive a prova de que existe 

sempre algo dentro de nós que nos dá força para continuar e que nunca ninguém deve 

pensar em desistir, dizer que não consegue ou sentir-se inferior” (PRA, p. 110)  

Ao ser tratada como igual, Maria compreendeu que era realmente igual a todos os outros. 

Compreendeu também que apesar da sua incapacidade, a força interior permitir-lhe-ia 

ultrapassar os obstáculos com que se deparava, por isso foi ganhando confiança em si 

própria  

Será também importante referir que enquanto profissional que acompanhou o grupo, só me 

apercebi da incapacidade de Maria quando tinham decorrido várias sessões, pois tem por 

hábito proteger a mão com uma pequena luva que disfarça a mutilação.  
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O acidente de trabalho a que Maria se refere com muita frequência e que a marcou 

profundamente, teve lugar há cinco anos e obrigou-a a várias cirurgias de reconstituição, com 

os respectivos internamentos e consultas de acompanhamento.  

Depois quando vim para casa, eu vim, mas ia dia sim, dia não a Lisboa, não era só a mão, era 

também a perna de onde me tiravam tecido. Tinha de estar sempre deitada. Foram quase dois 

anos a caminho de Lisboa. Foi muito complicado. Passava o tempo deitada, eram elas que 

faziam tudo (E2, p. 2) 

No entanto, segundo Maria, mais que o sofrimento físico, marcava-a ver o seu corpo 

mutilado: 

Sentia muitas dores, olhava para isto e… ao princípio não estava nada bonito, mas com tanta 

operação que me fizeram, não está bom, mas está melhor. Porque no hospital eu só consegui 

ver após o quarto dia, antes disso, mesmo quando o médico ia ou as enfermeiras faziam o 

penso eu virava a cara para o lado, não queria ver. (E2, p. 2) 

Após várias cirurgias, Maria fez fisioterapia e retomou as actividades profissionais, embora 

desempenhando tarefas diferentes e com horário reduzido. No entanto, continuava a ter uma 

imagem bastante negativa de si, sobretudo devido “ [ao] aspecto da mão e o ver o que me 

tinha acontecido, porque tudo o que eu tentava fazer, mais ou menos bem, eu conseguia. 

Mesmo no trabalho sempre tentei fazer, sem que ninguém viesse por trás a ajudar” (E2, p. 3). 

Esta situação, na sua perspectiva, era agravada pelo facto de existir quem reforçasse a 

imagem negativa que Maria tinha de si: 

Para mim foi pior o andar a ouvir que como estava ninguém me queria, que eu que era uma 

incapacitada e coisas do género, ditas por alguém que me queria deitar para o fundo. Mas 

depois conheci pessoas novas que me começaram a dizer que não era assim, que eu era uma 

pessoa normal, que era tal e qual como os outros e que não podia deixar que me deitassem 

abaixo. (E2, p. 3) 

Pelas razões já apontadas, quando iniciou a redacção da sua autobiografia, Maria descrevia-se 

como “uma pessoa de ideias fixas, mas revoltada com a vida, com tudo o que me tem 

acontecido, embora pouco a pouco me sinta mais realizada” (PRA, p. 100). Apesar da 

revolta, motivada pelo estado depressivo em que se encontrava, refere que começa a sentir-se 

mais realizada e, algumas sessões mais tarde, já encara os seus erros como lições e mostra-se 

mais optimista em relação ao passado e também em relação ao futuro. 



70 

Capítulo 4 - Maria 

Acabo de constatar que nem tudo é mau na vida, que a esperança nunca deve morrer e nunca é 

tarde para sermos felizes e aprendermos com os nossos erros, eu aprendi muito com os meus, 

agora sou uma pessoa mais cuidadosa e mais reservada, pois nem tudo o que luz é ouro, todo o 

cuidado é pouco na vida. (PRA, p. 105) 

No final viria a concluir que a oportunidade que lhe tinha sido dada, tinha-a capacitado e 

tinha sido um incentivo para continuar. O impacto, para além de verbalizado, manifesta-se 

também nas atitudes e nos comportamentos. Descreveu-se, no início da elaboração do 

portefólio, em 2007, como uma pessoa reservada, pessimista e que chorava com muita 

facilidade. Gradualmente, e devido à sua força de carácter e à ajuda da família e daqueles com 

quem se cruzou, sente-se mais realizada e feliz. O RVCC deu-lhe força para continuar a lutar 

pelos seus objectivos. Aliás, só depois da redacção da sua autobiografia, aquando da 

realização da segunda entrevista, Maria conseguiu falar do seu acidente de trabalho de forma 

mais aberta, tendo mesmo declarado que a situação estava ultrapassada. 

4.4.3. Alterações na forma como os outros a vêem 

Na perspectiva de Maria, a certificação influiu não só na forma como se vê, mas também na 

forma como os outros a vêem, nomeadamente, o seu núcleo familiar, o grupo de amigos e os 

colegas. 

Relativamente à família, Maria destaca o contentamento das filhas e do marido, devido ao 

facto de terem sido os seus principais impulsionadores e de a terem acompanhado, assistindo 

à sua transformação. Importante foi também o facto de as filhas terem lido o portefólio de 

Maria, pois foi uma forma de, também elas, ficarem a conhecer melhor a mãe e, até, a si 

próprias.  

(…) leram o processo [portefólio]. Havia coisas que não sabiam, mas ficaram a saber e… 

perguntavam-me, não é. Mas… não porque eu nunca lhes escondi nada e elas, desde muito 

pequeninas começaram a ver coisas que… que eu penso que não deviam ter visto. (E1, p. 8) 

A reacção das filhas foi muito positiva, pois ao lerem o documento tiveram acesso a muitas 

experiências de vida da mãe, que ali se encontravam descritas. Por outro lado, ao tomarem 

conhecimento da complexidade, do trabalho e do esforço exigido pela construção do próprio 

portefólio, compreenderam que a mãe tinha tido capacidade para desenvolver o projecto e 

sentiram-se orgulhosas. 
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Gostaram muito, gostaram muito. E… perguntaram se eu consegui fazer aquilo tudo, não é? 

Porque na escrita eu consegui fazer aquilo tudo, só na matemática é que elas me ajudaram, por 

causa de fazer as equações e isso tudo. E mesmo a passar no computador, porque eu ainda não 

mexia muito no computador. Mas elas gostaram muito e a mais velha dizia “ Pronto, agora já 

tenho orgulho na mãe, que já tem o 9º ano.” (E1, p.8) 

O facto de Maria não ter o 9.º ano afecta-a e afectaria também a imagem que as filhas tinham 

dela. Daí que um dos argumentos que terão utilizado para a convencerem a ir fazer o 

processo de reconhecimento tenha sido o desejo de que a mãe tivesse o 9.º ano: “Queriam 

que a mãe tivesse o 9º ano… e que fosse mais inteligente do que era” (E1, p.1) 

O contentamento e a crença nas capacidades da mãe fizeram com que elas a incentivassem a 

inscrever-se para prosseguir estudos de nível secundário. Manifestando o seu contentamento 

a colegas e professores, quando tal aconteceu. 

(…) tanto que agora a directora de turma dela marcou a reunião para as sete e ela disse “ oh 

professora, então não podia ter marcado para uma horinha antes?  É que a minha mãe anda na 

escola.(…) E, mesmo entre colegas, às vezes comentam lá em casa, que estava a falar e disse 

“ah a minha mãe vem para a escola” e que houve colegas que perguntaram “ a tua  mãe vem 

para a escola?” “Pois vem, anda a tirar o 12.º” e ela fica muito contente. (E1, p.8) 

Para além do contentamento das filhas e do marido, Maria refere também a reacção muito 

positiva dos pais, especialmente do pai, por ser, na sua opinião, alguém que valoriza a 

aprendizagem. Já a mãe, apesar de ter ficado feliz, mencionou o facto de Maria não ter 

aproveitado a oportunidade para estudar, quando a teve. 

A minha mãe, em tom de ironia, pois, disse logo para o meu pai: “Ah, agora no fim de velha é 

que foi para a escola, quando havia de estudar não quis, agora é que vai para a escola! “ e o 

meu pai, pronto, o meu pai ficou contente, porque ele mesmo com a idade que tem andou a 

fazer um curso de computadores também, e, recebeu o diploma e estava todo contente. Disse 

“Nunca é tarde para aprender”. E o marido também, embora volta e meia tenha a gracinha 

dele de dizer “ Olha, vai para a escola dos burros!” Mas ficaram todos muito contentes. (E1, 

pp. 8-9) 

Este contentamento estendeu-se a alguns dos poucos amigos que considera ter. 

Já em contexto de trabalho houve reacções bastante distintas. Se a nível de chefias foi 

apoiada e felicitada pela sua certificação, o mesmo não aconteceu com muitos dos seus 

colegas. 
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A chefe ficou muito contente, sempre me incentivou e disse-me para continuar, que o 9º ano 

que não era nada, já que comecei, para ir até ao 12º. Tenho uma colega também no escritório, 

que também me disse para continuar. “Continua, qualquer dia pode ser que venhas aqui para o 

pé da gente”. Mas de resto, as colegas cá de baixo, só houve ali uma ou duas que ficaram 

contentes. Aquilo é tudo… inveja, ciúme (…) porque elas não têm o 9.º ano, e então… mas se 

não o têm podem ir tirar. Foi o que eu lhes disse (…) Ali é salve-se quem puder. (E1, p. 9) 

Das palavras de Maria depreende-se que a sua certificação, apesar de não ter tido influência 

em termos de progressão profissional, teve impacto a nível das chefias, que a incentivaram a 

continuar. Relativamente às colegas de trabalho, a reacção foi, em geral negativa, por um lado 

porque sentiram que poderia ter alguma vantagem sobre elas, uma vez que tinha passado a 

ter mais habilitações. Por outro lado, na perspectiva de Maria, tal reacção deve-se também ao 

mau ambiente de trabalho que existe na fábrica, fruto da falta de formação dos operários. Na 

sua opinião, uma das aprendizagens que fez, foi precisamente nesse sentido. 

Há sempre os comentários: “não aprendeste nada, é um simples papel, só para dizeres que tens 

o diploma do 9.º ano”, mas eu penso que essas pessoas enganam-se, porque a gente aprende 

sempre qualquer coisa.  

Eu aprendi a conviver de outra forma com as pessoas, a saber respeitá-las, a saber ouvi-las (…) 

há muita violência no trabalho, mesmo entre colegas e isso tudo… porque não conhecem e 

não sabem o que é que quer dizer a palavra cidadania. (…) o nosso, trabalho é um trabalho 

duro, porque temos placas com oito quilos, não é fácil (…) eu penso que se fossem mais de 

ajudar umas às outras e tivessem mais compreensão, que a coisa se levava melhor. (…) A gente 

sai mais cansada, enervadas e isso tudo. E é isso que muita gente não compreende (…) eu 

tenho a minha opinião e elas têm a delas, e temos de respeitar isso, mas há muita gente que não 

respeita. (E1, p. 9) 

4.5.Perspectivas para o futuro 

A certificação capacitou e motivou Maria para prosseguir a sua aprendizagem, por questões 

de desenvolvimento pessoal, mas também numa tentativa de melhorar a sua situação 

profissional, pois o emprego que tem não a satisfaz, essencialmente devido ao ambiente de 

trabalho.  

Como foi anteriormente referido, ingressou, em Dezembro de 2008, num curso EFA de 

dupla certificação de Contabilidade. A opção pela dupla certificação dar-lhe-á acesso a uma 

certificação escolar de nível secundário, bem como a uma certificação profissional, que 

poderá ser benéfica, tendo em conta a insatisfação de Maria relativamente ao seu local de 
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trabalho e às funções que desempenha. Um dos seus projectos passa precisamente por 

“conseguir levar o 12º até ao fim, e aí, então quem sabe já poderá mudar alguma coisa na 

minha vida profissional.” (E1, p. 10) 

Em Janeiro de 2009 mostrava-se ainda um pouco insegura, pois o curso apresentava-se-lhe 

mais exigente que aquilo que esperava, nomeadamente em termos de horário. No entanto, as 

dificuldades foram sendo ultrapassadas e Maria prossegue a bom ritmo. Relativamente às 

alterações que a nova formação poderá trazer para a sua vida, Maria refere:  

(…) fazer a minha contabilidade de maneira diferente, o meu IRS sem precisar de ir ao 

contabilista e, talvez conseguir um emprego melhor. Não digo empregada de escritório, porque 

isso… isso já superava tudo. Mas talvez um empregozinho melhor, onde eu não penasse tanto, 

porque este trabalho é uma coisa muito dura, mas como isto está… e eu já estou no quadro da 

empresa… e acho que não vale a pena estar a sair e depois andar à  procura do que não 

encontro. Vamos lá a ver… (E1, p. 13) 

É evidente o desejo de mudança, aliado ao receio, provocado pelo actual panorama 

económico de crise, que afecta o país em geral e, de forma muito particular, o Concelho onde 

vive e trabalha, por se tratar de uma região onde a indústria tem algum peso. Pelo que, 

prefere optar pela segurança proporcionada pelo seu vínculo laboral à empresa onde 

trabalha. No entanto, Maria manifesta o desejo de poder exercer outra profissão, pois a sua é 

muito desgastante física e psicologicamente, não a satisfaz e, por isso, redefiniu também os 

seus objectivos em termos profissionais: “Recepcionista era uma coisa que eu gostava muito 

de fazer (…) Porque quando trabalhei em hotelaria, na Suíça, fazia parte das minhas funções 

estar na recepção” (E1, p. 13).  

Curiosamente, recordo ainda o tempo em que chegava, com frequência, deprimida às sessões 

de reconhecimento devido ao ambiente no trabalho. No entanto, nessa altura, e devido ao 

impacto negativo do acidente de trabalho, considerava que a sua situação era irremediável e 

que não conseguiria que outra entidade profissional a contratasse. No presente, e apesar de 

estar consciente da dificuldade que representa mudar de emprego, já não atribui essa 

dificuldade à sua incapacidade, mas a condições externas, como a conjuntura económica. 

Relativamente ao prosseguimento de estudos, a nível universitário, Maria afasta a hipótese, 

por estar para além dos seus objectivos. No entanto, planeia proporcionar formação superior 

às filhas, para que possam realizar-se profissionalmente: 
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Por acaso o marido e as filhas já perguntaram “No fim de acabares o 12º vais para a 

universidade?” e eu disse “ Não, para a universidade, não” Acho que para aí, já está para além 

dos meus objectivos. E, sei que é uma coisa que… dá muitos gastos, e eu para isso já não 

tenho possibilidades.  

E além do mais, universidade, se calhar para as miúdas, talvez consigam uma coisa que elas 

gostem e que as realize. Coisa que eu não aproveitei na altura  devida, agora… universidade, 

acho que não. (E1, p. 13) 

No entanto, persiste um outro sonho, o da formação em línguas, que desde o fim do 

processo de RVCC que vem sendo anunciado e que foi, agora, adiado para depois da 

conclusão do curso EFA que, à data da realização da segunda entrevista, em Maio de 2009, 

prosseguia a bom ritmo, como foi já referido. Ultrapassados os receios iniciais, Maria 

encontra-se perfeitamente integrada no grupo e no curso. Conseguiu também organizar a sua 

vida, de forma a poder frequentar as sessões de formação, mais uma vez graças ao apoio das 

filhas. 

Agora está um bocadinho mais complicado, porque estamos a sair às seis do trabalho e as aulas 

começam às sete. Mas, tirando isso, elas têm de ter um bocadinho mais de paciência. Eu já lhes 

disse que têm de me ajudar mais e elas correspondem. (E2, p. 3) 

Com efeito, o gosto pela aprendizagem formal passou a ser parte integrante da identidade de 

Maria, que redefiniu o seu projecto de vida, pois programa continuar a aprender e 

proporcionar às filhas condições para que o façam. Tal valorização advém do facto de ter a 

percepção que a formação escolar é importante, tanto a nível pessoal, como a nível 

profissional, pois considera que o facto de ter saído precocemente da escola tem 

condicionado a sua vida profissional, vedando-lhe o acesso a determinadas profissões. Para 

além disso, Maria redescobriu o gosto pela aprendizagem, nomeadamente na área das línguas 

estrangeiras, onde pretende aprofundar conhecimentos. 

Para além de projectos formativos e profissionais, Maria tem também projectos pessoais, que 

passam por proporcionar mais conforto à família, através da aquisição de uma casa maior, 

que lhe permita desfrutar melhor a vida ao lado das filhas e daquele que escolheu para 

companheiro e que, na sua opinião, também tem contribuído para que encare a vida com 

mais optimismo. 
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ESTUDO DE CASO - JOÃO 

 

 

5.1. Apresentação 

João tinha 29 anos quando iniciei este estudo. Vive numa pequena freguesia do Distrito de 

Évora, designada, nesta investigação, por Vila Alva. Estudou no ensino regular até ao 10.º 

ano, altura em que, com 15 anos, abandonou a escola para iniciar a sua vida profissional. 

Mais tarde, inscreveu-se no ensino nocturno, mas acabou por desistir por não conseguir 

conciliar os estudos com a actividade profissional, que tem sido essencialmente desenvolvida 

na agricultura e na construção civil.  

Não se sentindo realizado profissionalmente, decidiu concluir o ensino secundário, com o 

objectivo de poder candidatar-se a um lugar de técnico do INEM (Instituto nacional de 

Emergência Médica). Inscreveu-se num Centro Novas Oportunidades (CNO), onde foi 

encaminhado para um processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

competências (RVCC) de nível secundário. 

Foi neste contexto que tive oportunidade de conhecer João, em Setembro de 2007, pois fazia 

parte de um grupo de nível secundário que me acabara de ser atribuído, como profissional de 

RVCC. Tratava-se de um grupo bastante heterogéneo, tanto em termos de faixa etária, como 

em termos de habilitação de partida, havendo muitos adultos que tinham previamente 

concluído o processo de RVCC de nível básico. João era o mais novo do grupo e, 

inicialmente, ao olhar para o seu perfil, pensei estar perante um caso de um adulto com 

poucas competências: jovem, solteiro, vindo de uma pequena aldeia alentejana, onde nada 

acontece; com um percurso profissional pouco variado e com uma saída precoce da escola. A 

acrescentar a tudo isto, apresentou-se-me bastante reservado e pouco falador, revelando um 

carácter tímido, que disfarçava com um sorriso franco e sempre constante.    
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No entanto, João cedo se demarcou do grupo, pela pontualidade e assiduidade (não faltou a 

qualquer sessão de reconhecimento de competências), pela capacidade de trabalho, pela 

qualidade dos documentos apresentados, mas, essencialmente pela tenacidade com que se 

dedicou ao processo. Cedo percebi que estava errada no juízo que, precipitadamente, tinha 

feito do candidato, que, apesar de se afastar do perfil típico do adulto de nível secundário 

com que tinha trabalhado. Pelas suas características pessoais e pelo percurso de vida, 

anormalmente rico para uma pessoa da sua idade, tinha desenvolvido muitas competências. 

Foi certificado com o nível secundário no dia 24 de Abril de 2008, depois de sete meses de 

intenso trabalho. 

5.2. A construção da identidade 

 5.2.1. O Contexto 

5.2.1.1. Esfera social 

 João nasceu e sempre viveu numa pequena freguesia do distrito de Évora que, como tantas 

outras, sofre os efeitos do declínio da agricultura, principal actividade económica da região. 

Em consequência, Vila Alva tem hoje uma população envelhecida, que diminui a cada ano 

que passa. A pouco e pouco, os mais jovens foram partindo, à procura de melhores 

condições de vida. Só alguns, resistentes, permanecem na Terra, ligados por laços familiares, 

mas também culturais, muito fortes. João faz parte desse reduzido número de jovens que, 

lutando contra as adversidades, tenta trilhar o seu caminho permanecendo na vila.  

João tem uma clara percepção do processo de desertificação de Vila Alva e das dificuldades 

da sua gente: 

Vivem neste momento na Freguesia cerca de 750 habitantes. Um número que tem vindo a 

decrescer ao longo dos anos, já que em 1950, antes da vaga migratória que assolou sobretudo o 

interior do País, esse número se cifrava em cerca de 4300. A maioria da população é idosa e 

vive da pequena reforma resultante do trabalho agrícola exercido ao longo da vida.  

O trabalho do campo tem vindo a diminuir e as pessoas procuram trabalho nas fábricas das 

localidades vizinhas. (PRA. p. 33)  

No entanto, na perspectiva de João, Vila Alva e os seus habitantes lutam contra este 

processo, quer tentando criar infra-estruturas de apoio aos que mais necessitam, quer 

tentando preservar e transmitir a sua cultura e as suas tradições: 
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Embora pequena, como já referi, considero Vila Alva uma vila dinâmica, pois as datas festivas 

são sinónimo de festa entre amigos e visitantes. O Carnaval, com o desfile alegórico, a Páscoa, 

com o tradicional Baile da Pinha e a Segunda-feira passada no campo entre familiares e amigos, 

Os Santos Populares, comemorados com o desfile de Marchas Populares, organizadas pela 

Casa do Povo em colaboração com a população e as Tradicionais Festas de Agosto. (PRA, p. 

34) 

Como cidadão empenhado, João tem, frequentemente, um papel activo na organização e 

dinamização das actividades mencionadas. Como me referiu, em conversa informal, sempre 

foi muito activo, não conseguindo estar parado, pelo que, naturalmente, foi-se integrando, 

desde muito jovem, em todas as actividades que existiam: actividades desportivas, Rancho 

Folclórico, Banda Filarmónica. Posteriormente, passou a fazer parte de instituições como a 

Casa do Povo e a Junta de Freguesia.  

Considera que viver em Vila Alva o impede de fazer algumas actividades com a regularidade 

que gostaria:  

Alguma distância dos grandes centros urbanos, dificulta a nossa ida ao cinema, no entanto, 

fazemo-lo com relativa frequência e, esporadicamente, jogamos bowling, fazemos corridas de 

karting, pára-quedismo e jogamos Paint Ball. (PRA, p. 47) 

De entre as actividades que não pode praticar, João realça as actividades desportivas, devido 

ao seu gosto pelo desporto.“Gostaria de ter oportunidade de praticar mais desporto em 

locais apropriados, que não existem na minha terra, tais como Ténis e Canoagem.” (PRA, p. 

53) 

No entanto, vê também alguns aspectos positivos no facto de viver numa terra pequena: “A 

vantagem de morar numa pequena vila, permite-me facilmente encontrar os meus amigos, e 

com eles passar a maioria dos tempos livres” (PRA, p. 38).  

Os amigos, aliás, têm um papel importante na sua vida. Com alguns, há mesmo laços mais 

fortes que os familiares “Nesta vila, aprendi que existem pessoas, que embora exteriores ao 

grupo familiar, estão sempre dispostas a ajudar e apoiar. Tal como em contexto familiar, 

trata-se de uma aprendizagem constante na partilha de experiências e diferentes pontos de 

vista” (PRA, p. 38). 

Tratando-se de um meio pequeno, também as relações de vizinhança são específicas, como 

reconhece: 
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Vivendo numa Vila pequena, até os vizinhos assumem um papel na nossa vida, posso  dizer que 

com eles, tenho duas experiências diferentes. A primeira e mais agradável, prende-se com o 

companheirismo, partilha e apoio, que vão desde a preocupação  manifestada quando alguma 

coisa não nos corre bem, sempre prontos a dar o seu préstimo, ao simples acto de pedir um 

produto que têm na sua horta e que nos esquecemos de comprar.  

Aprendemos a respeitar o outro e a manter um relacionamento inter-pessoal que em certas 

circunstâncias termina em amizade. (PRA, p. 66) 

A solidariedade e a cooperação, num meio pequeno, aprendem-se no dia-a-dia, de forma 

natural, na interacção com os outros. Elas são, provavelmente, a única forma de permitir a 

sobrevivência dos seus habitantes, que por serem cada vez menos, não conseguem fazer-se 

ouvir junto do poder político. Como referiu, em conversas informais, por ser pequena, Vila 

Alva tem pouca influência junto do poder político local, que, na sua opinião podiam apostar 

mais no desenvolvimento da terra.  

Porém, João também aponta alguns aspectos menos positivos em termos de relacionamento, 

típicos dos meios onde toda a gente se conhece: “Por outro lado, existem vizinhos que não 

respeitam o espaço físico e social de cada um” (PRA, p. 66). 

5.2.1.2. A família 

A família mais directa tem um papel central na construção da identidade de João. O pai, a 

mãe e a irmã constituíram a base de apoio para o seu desenvolvimento, como reconhece:  

Tive uma infância feliz e acompanhada, não pelo facto de estar repleto de brinquedos, mas sim 

pelo apoio e a presença da minha família. Aos três meses de idade, fui para o jardim-de-infância, 

onde a minha mãe trabalhava como cozinheira (…)  

Posso dizer que fui um privilegiado, pois a minha mãe podia acompanhar-me de perto 

diariamente, ao contrário de todos os meus amiguinhos que passavam os dias ali,  privados da 

companhia familiar. (PRA, p. 3)  

Com eles aprendeu a valorizar as relações interpessoais, as emoções, os valores morais, em 

detrimento dos bens materiais. Com o pai, que vê como um verdadeiro chefe de família, 

aprendeu, entre muitas outras coisas, a valorizar a sabedoria e a educação, que não são 

sinónimo de saber escolar: 

Apesar de o meu pai ser analfabeto, considero-o muito inteligente e activo. É uma pessoa de 

quem muito me orgulho, pois mesmo assim conseguiu construir uma casa, uma família e mais 

importante, educá-la. (PRA, p. 20) 
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A minha mãe classificá-la-ia como uma “ Santa na Terra” (PRA p. 21) 

Deste núcleo familiar restrito, mas bastante coeso, fez também parte a irmã, que, à 

semelhança de muitos outros jovens, partiu, em busca de uma vida melhor:  

Tenho uma irmã mais velha cinco anos, casada e com dois filhos. Ela, mais que uma irmã, é uma 

grande amiga, sempre pronta a ajudar-nos no que for preciso. Viveu connosco até aos dezoito 

anos, altura em que ingressou na Força Aérea Portuguesa. Esta decisão tinha uma meta, entrar 

para o ensino superior e conseguir ser monetariamente independente para tirar o curso que 

sempre ambicionou, ser Professora de Primeiro Ciclo, e que conseguiu alcançar, sendo desde há 

oito anos professora num Colégio na Parede. (PRA, p. 21) 

Com a saída de casa da irmã, para ir estudar, o João, sendo solteiro e coabitando com os pais, 

assumiu o apoio aos mesmos, por exemplo, cuidando da sua saúde, passando-lhes 

informações sobre temas como a reciclagem, as novas tecnologias e outros temas do seu 

interesse: 

Explico-lhes as mudanças que surgem no dia-a-dia, como por exemplo, a troca do escudo para o 

euro, fazendo a sua conversão e mostrando a vantagem de se poder usar a mesma moeda em 

vários países da Europa sem ter que recorrer ao câmbio (…)  

Ensino-os a fazer e receber chamadas no telemóvel (…).  

Faço a interpretação de certas notícias; significado e principais sintomas de algumas doenças e 

dos manuais de utilização de utensílios e máquinas domésticas, como é o caso da máquina de 

medição da diabetes (…). (PRA, p. 14) 

Depois do casamento da irmã, o núcleo familiar ficou mais reduzido, mas continua coeso. 

Por outro lado, e provavelmente por causa da distância que o separa da restante família, os 

laços com outros familiares são mais frágeis, facto que lamenta: “Infelizmente, sou um pouco 

desligado do resto da família, pois não moram em [Vila Alva] (PRA, p. 23). 

A distância das localidades vizinhas, bem como os fluxos migratórios, têm-no influenciado 

na forma de ver a família e de se relacionar.  

5.2.2. Experiências de Aprendizagem 

5.2.2.1. Saber Ser / Estar 

Na perspectiva de João, muitos foram os acontecimentos e as pessoas que contribuíram para 

que seja quem é. No entanto, e como foi já referido, em termos de valores e de aspectos da 
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personalidade, a família mais próxima, nomeadamente os pais, foram os seus grandes 

modelos. Seguiu a profissão do pai, com ele aprendeu as tarefas agrícolas: “O meu pai sempre 

trabalhou no campo, desenvolvendo diferentes actividades, consoante a época do ano: apanha de 

pinhas, monda e ceifa de arroz, extracção de cortiça, esgalha, poda, vindima, abate de árvores, etc.” 

(PRA, p. 20). 

Foi também com os pais que aprendeu a ser lutador e a ultrapassar as dificuldades: 

A sua infância não foi fácil, vivia no campo apenas com a mãe e dois irmãos mais novos, o seu 

pai havia deixado a família (…).  

Houve então a necessidade de, desde muito novo, começar a guardar porcos, descalço; a passar 

fome e a tomar conta do irmão mais novo, ficando impedido de frequentar a escola. 

Foi a minha mãe que o ensinou a escrever o nome e ajudou-o também a tirar a carta de 

condução, aos sessenta anos de idade; mostrando-lhe os sinais e lendo-lhe as respectivas 

legendas. (PRA, p. 20) 

Daí que João conclua que muitos dos valores que norteiam a sua vida foram-lhe transmitidos 

pelos pais: 

Os meus pais dotaram-me de valores morais e cívicos, dos mais variados conhecimentos que vão 

desde o simples acto de aprender a falar à maneira de ser e estar na vida, a respeitar e ajudar o 

próximo, a ser responsável e honesto. (PRA, p. 20) 

Como foi já referido, João tem a percepção da importância do meio onde cresceu para a 

construção da sua identidade. Daí que, no portefólio se defina da seguinte forma: 

Considero-me uma pessoa, amigo do meu amigo, minimamente altruísta, simpático, mas tenho 

consciência que nem sempre o consigo transmitir. (…) 

Activo, humilde, honesto, trabalhador, irónico, brincalhão, divertido, racional, idóneo e 

aventureiro. (…) 

Por outro lado, sou teimoso quanto baste, por vezes tímido, sisudo, reservado, introvertido e 

impaciente. (PRA, p. 81) 

Como referiu aquando da análise do seu portefólio, em conversa informal, preferiu colocar a 

sua “fotografia” (pequena caracterização física e psicológica do candidato) no final da 

autobiografia, por considerar que ela era o resultado de tudo o que estava narrado 

anteriormente. Desta forma, João assume-se como o produto da sua autobiografia. 
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Apesar de ter assimilado muitos dos valores e da cultura dos seus pais e do seu meio, João 

construiu o seu próprio quadro de valores. O seu carácter activo e curioso levou-o a explorar 

outros contextos de aprendizagem, nomeadamente os meios de comunicação social e as TIC 

(tecnologias de informação e comunicação). Assim, João tem conseguido aliar a tradição à 

modernidade. Mantendo-se fiel aos valores mais tradicionais da sua vila, que preserva e 

cultiva, e, simultaneamente, tentando acompanhar a evolução dos tempos.  

No centro das preocupações de João estão os que lhe são próximos e a comunidade onde 

está inserido. A sua dedicação aos outros faz com que seja o apoio dos pais e com que 

pertença a várias instituições que prestam serviço à comunidade. 

5.2.2.2. Saber / Saber Fazer 

Aprendizagens formais 

O desenvolvimento do João teve lugar num contexto rico em experiências de aprendizagem, 

sobretudo no que toca a aprendizagens informais. É essencialmente ao nível das 

aprendizagens formais que se verifica a desvantagem de viver num meio pequeno. Pelo que, 

no João, o saber e o saber fazer estão muito interligados, pois as características do meio exigem 

ao indivíduo flexibilidade e capacidade de adaptação para se ir vencendo as adversidades, 

nomeadamente a falta de emprego. Logo, ao longo da sua vida, o participante foi 

desenvolvendo saberes e competências, de forma inconsciente ou programada, no sentido de 

se munir de ferramentas que lhe permitam, sobretudo, integrar-se no mercado de trabalho. 

Daí que, da sua formação façam parte a educação escolar, mas também cursos profissionais e 

acções de formação. 

Com efeito, em Vila Alva, como em muitas outras pequenas vilas e aldeias, estavam 

assegurados o primeiro e o segundo ciclos, sendo o segundo ministrado com recurso à 

telescola. Da frequência do primeiro ciclo, João releva a exigência do professor, que hoje, 

considera positiva, pois fez com que adquirisse ferramentas para enfrentar os ciclos 

seguintes. 

Considero que foram quatro anos muito bons pois a exigência do professor, bastante 

contestada por mim na altura, permitiu-me obter conhecimentos básicos que me possibilitaram 

ultrapassar com maior facilidade o segundo e terceiro ciclos. 
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Recordo-me dos inúmeros trabalhos de casa, das diárias chamadas orais sobre as diferentes 

matérias, do aprofundamento do programa, pelo professor, além do exigido e dos intervalos 

que passava de “castigo” por algo que não devia ter feito. 

Podemos dizer que as aulas primavam pela disciplina, que quando posta em causa, era 

rapidamente resolvida pela régua (PRA, p. 6)  

Também importante parece ter sido o facto de na mesma sala existirem dois níveis de ensino. 

Esta iniciação à vida escolar, feita por um professor que valorizava métodos mais tradicionais 

de ensino, onde a disciplina, a exigência e, provavelmente, a repetição e a memorização 

tinham papel de destaque; muniu o participante com os saberes fundamentais para prosseguir 

a vida escolar.  

Foi assim que considera ter ultrapassado com facilidade a fase seguinte, apesar da 

especificidade do método: “No Segundo Ciclo frequentei a Telescola, método de ensino já 

extinto e que consistia no televisionamento da matéria, seguido da explicação e correcção dos 

trabalhos, tendo o inconveniente da emissão não ser interrompida na existência de 

dúvidas”.(PRA, p. 6). É também nesta altura que começam a manifestar-se as preferências 

relativamente a disciplinas e áreas do saber: 

Nesta altura comecei a notar preferência pelas disciplinas ligadas à área das Ciências, mais 

concretamente pela matemática, onde obtinha melhores resultados. E, apesar deste método de 

ensino ser posto em causa por algumas pessoas, não constituiu nenhum obstáculo às diferentes 

aprendizagens que adquiri. (PRA, p. 8) 

Terminado o segundo ciclo, as crianças de Vila Alva eram então obrigadas a deslocar-se até à 

sede de concelho, a fim de poderem prosseguir os seus estudos. Para alguns, começavam aí 

as grandes dificuldades, o que não aconteceu com o João: 

Tudo foi novidade, os colegas, o espaço físico, os horários, o modo de ensino, o ginásio que 

tanto me impressionou, pois adoro qualquer actividade física, e os vinte e cinco quilómetros 

que me distanciavam da escola. Mesmo confrontado com estas mudanças, foi fácil a adaptação, 

transitando sempre de ano. (PRA, p. 8) 

No entanto, reconhece as dificuldades que teve de ultrapassar, nomeadamente em termos de 

horários de transporte e conciliação com horas de estudo, que viriam a ter reflexo em termos 

de rendimento escolar: “A distância e a falta de transporte que se faziam sentir obrigavam-me 

a passar doze horas fora de casa, sendo difícil conjugar as horas de estudo” (PRA, p. 8). 



83 

Capítulo 5 - João 

Foi também por esta altura que começou a definir-se melhor em termos de preferências 

quanto às áreas de estudos:  

Nas disciplinas opcionais do sétimo e oitavo ano a minha preferência recaiu sobre a

Electrotecnia e Mecânica, apreendendo desde logo as primeiras noções. No entanto, o 

desporto sempre me seduziu e quando me deparei com um ginásio com condições e equipado 

para a sua prática, ficou bem definida a área que queria seguir no nono ano como opção. (PRA, 

p.8)  

No 10º ano ingressou na área de desporto, mas não concluiu sequer o ano, tendo 

abandonado a escola. Na origem deste abandono não estão causas como o insucesso ou o 

desinteresse, mas a vontade de ajudar a família, no sentido de esta poder contribuir para o 

financiamento dos estudos da irmã: “Acabei por desistir no decorrer do décimo ano, não pelos 

maus resultados, mas sim pela ambição de ganhar algum dinheiro e ajudar os meus pais que na altura 

suportavam as despesas da minha irmã na Faculdade” (PRA, p. 10). 

Para este abandono escolar terá contribuído, provavelmente, o facto de desde muito cedo ter 

acompanhado o pai na extracção da cortiça, actividade muito bem paga, que desde os 12 

anos lhe permitia apoiar a família e adquirir alguns objectos, importantes para um 

adolescente, como bicicletas, ténis e roupa de marca. Como o próprio refere, deixou-se iludir 

pelo muito dinheiro que ganhava num curto espaço de tempo.  

Este trabalho repetiu-se ano após ano até à minha desistência da escola aos quinze anos, por dar 

demasiada importância ao dinheiro que recebi e que me iludiu, fez com que eu pensasse que o 

trabalho era, nesta altura, a melhor opção de vida. (PRA, p. 26)  

Como viria a mencionar, posteriormente, em conversa informal, o facto de ter o pai como 

modelo, e de ter tentado seguir o seu exemplo, terá tido um impacto negativo em termos 

profissionais, pois a agricultura é um sector que não proporciona estabilidade. 

João viria ainda a inscrever-se no ensino nocturno, que abandonou por dificuldades de 

transporte. 

Aprendizagens informais 

João ingressou aos 15 anos no mundo do trabalho, que constituiu também uma fonte de 

aprendizagem importante, sobretudo ao nível do saber fazer. As suas aprendizagens informais 

incluem saberes nas áreas da agricultura, da construção civil, da indústria, da hotelaria, entre 
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outros. Seguindo os passos do pai, enveredou pela agricultura, onde já tinha feito algumas 

aprendizagens, durante as férias escolares: “Com o meu pai aprendi as actividades agrícolas que 

desempenhei até hoje” (PRA, p. 13).  

Essa aprendizagem começou bastante cedo: “As minhas férias eram passadas atrás dele, aí já via, ia 

observando e já aprendia (…) depois andei a trabalhar com ele alguns anos, onde me foi passando os 

conhecimentos práticos que ele tem” (E 1, p. 9). 

Posteriormente, ingressou numa fábrica de tratamento da cortiça, como operador de linha, 

onde desempenhava funções polivalentes, o que terá sido importante para desenvolver a 

flexibilidade, a capacidade de adaptação e para evitar a rotina. “Com esta experiência percebi 

a vantagem de trabalhar em funções de polivalência, quer pelas diferentes aprendizagens, 

quer pela motivação criada por não cair numa situação rotineira.” (PRA, p. 27) 

Com o encerramento da fábrica, viu-se forçado a procurar outro emprego. Por conhecer a 

dureza, a instabilidade e os problemas de segurança no trabalho de algumas actividades 

agrícolas, ingressa no mundo da construção civil, onde encontra os mesmos problemas. Na 

agricultura releva os seguintes aspectos: 

O contacto com a natureza era para mim um motivo de satisfação, tal como o ensinamento 

dos colegas mais velhos, no entanto, existem sempre contras, onde incluo a necessidade de 

levar as refeições, não tendo por vezes sítio adequado para o fazer.  

Paralelamente, são trabalhos sazonais e como tal não permitem uma carreira profissional. 

(PRA, p. 29) 

Na construção civil, adquiriu competências importantes, que continua a aplicar no seu dia-a-

dia: “adquiri os conhecimentos necessários para a manutenção de uma casa sem ter que 

recorrer a outros profissionais. Sendo outro factor importante, o salário mais elevado” (PRA, 

p. 28). 

Todavia, esta ocupação, na opinião do participante tem também desvantagens: 

O elevado grau de risco a que nos sujeitamos diariamente, o condicionalismo às condições 

atmosféricas e a dureza do trabalho, que exige muito fisicamente. Por outro lado, como os 

empreiteiros têm uma estrutura empresarial reduzida, nem sempre têm obras para assegurar o 

número certo de trabalhadores. Por isso, é necessário intercalar com outras 

profissões/actividades. (PRA, p. 28) 
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Nos últimos anos tem intercalado o trabalho na construção civil com o trabalho na 

agricultura, nomeadamente a extracção de cortiça, a apanha da pinha e a vindima, onde 

pontualmente, tem trabalhado como operador de máquinas agrícolas. No entanto, em João, é 

notória a preocupação em encontrar uma profissão que lhe proporcione estabilidade e 

realização pessoal. De tal forma isso é marcante que a podemos considerar um traço da sua 

identidade. Não se sente realizado e transformou essa busca num objectivo de vida.  

Todo este travesso percurso profissional deve-se, em parte, ao meu problema da visão, pois 

apesar de no concurso para a admissão de praças para a GNR ter passado nos testes de cultura 

geral, físicos, psicotécnicos e estar tudo bem nos testes médicos, com excepção da visão; não 

me admitiram.  

Caso contrário, eu já teria o que me daria uma estabilidade laboral, situação adversa que tive de 

contornar, voltando a trabalhar na construção civil. Todavia, não baixo os braços, apostando 

na formação e na procura de um emprego melhor. (PRA, p. 31)  

Aprendizagens não formais 

A curiosidade, a vontade de aprender e a procura da estabilidade profissional têm-no levado 

a procurar espaços de aprendizagem, nomeadamente os de aprendizagem não formal. Assim, 

tem feito alguns cursos de formação, com o objectivo de saber mais, uma vez que considera 

“ essencial o lema de que o saber não ocupa lugar” (PRA, p. 59).  

Assim, quer em horário laboral, quando não tinha trabalho, quer em horário pós laboral, 

frequentou os cursos profissionais de Empregados de mesa e de Canalizador. A frequência 

destes cursos permitiu-lhe também ter formação na área das tecnologias da informação e 

Comunicação, que João valoriza: 

Curso com uma estrutura curricular assente em dois pilares, nomeadamente, formação sócio -

cultural e formação científico-tecnológica, onde simultaneamente adquiri Competências Básicas 

em Tecnologia da Informação, que me permitiu adquirir noções importantes na utilização do 

computador na óptica do utilizador, nomeadamente Windows, Word, Excel e Power Point. 

(PRA, p. 69) 

Como é possível inferir das palavras do participante, muitos foram os conhecimentos 

adquiridos nestas formações, no entanto, nenhum deles respondeu à sua procura, em termos 

profissionais. O primeiro tem-lhe permitido desenvolver, pontualmente, serviços de catering. 

No entanto, a procura deste tipo de serviço, na sua área de residência, é residual, não lhe 

permitindo fazer carreira. 
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A segunda formação, sobretudo a área que diz respeito às novas tecnologias, permitiu-lhe 

aumentar os seus conhecimentos na área, pois muito do que sabia tinha-o aprendido 

sozinho, explorando as potencialidades do computador. 

Ainda no âmbito da aprendizagem não formal, fez também um curso de TAT (Tripulante de 

Ambulâncias de Transporte) tendo em conta que, quando necessário, coopera com os 

Bombeiros voluntários, fazendo transporte de doentes, este curso permitiu-lhe desenvolver a 

sua actividade de voluntariado de forma mais eficaz. A frequência deste curso trouxe outra 

mais - valia, pois fê-lo perceber que queria fazer dessa actividade a sua profissão. Em 2007 

sonhava ser técnico do INEM, actividade onde poderia reunir algumas características que 

considera importantes numa profissão: 

O meu sonho em termos profissionais é ser Técnico do INEM (Instituto Nacional de 

Emergência Médica), onde posso encontrar um trabalho onde não há monotonia, mas sim, 

adrenalina e, simultaneamente, ajudar a salvar vidas. (PRA, p. 80) 

No âmbito da actividade desenvolvida como autarca, frequentou um curso on-line, POCAL 

(Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais) relacionado com a contabilidade e gestão do 

orçamento da Junta de Freguesia, de forma a melhorar a sua actuação junto dos eleitores. 

Finalmente, refere também as aprendizagens realizadas quando tirou a carta de pesados, que 

lhe permitiu adquirir importantes conhecimentos de mecânica, que ainda hoje aplica. 

5.2.3. Perspectivas sobre a aprendizagem 

 João tem uma perspectiva bastante abrangente acerca do que são aprendizagens, bem como 

dos contextos onde elas acontecem. Valoriza as aprendizagens experienciais, decorrentes das 

suas actividades do dia-a-dia, quer no mundo do trabalho, quer nos seus tempos livres ou nas 

múltiplas actividades sociais em que está envolvido. Considera que “Todas as experiências 

por que passamos deixam as suas marcas e ensinamentos” (PRA, p. 24). 

A aprendizagem tem lugar, especialmente, na interacção com os outros, significativos para si: 

o pai, a família, os amigos, os vizinhos, os grupos onde está inserido. “Tal como em contexto 

familiar, trata-se de uma aprendizagem constante na partilha de experiências e diferentes 

pontos de vista” (PRA, p. 38). 

Oriundo de um meio rural, onde a tradição tem ainda o seu peso, foi assimilando valores, 

costumes, normas de conduta, processos e métodos de operar. “Aprendo comigo, mas nunca 
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descarto a hipótese de ouvir os outros, porque também se aprende muito com eles, 

principalmente com os mais velhos” (E1, p. 8). Aliás, a comunidade tem formas organizadas 

para fazer essa transmissão cultural, de que são exemplo: 

 O Carnaval, com o desfile alegórico, a Páscoa, com o tradicional Baile da Pinha e a Segunda-

feira passada no campo entre familiares e amigos, Os Santos Populares, comemorados com o 

desfile de Marchas Populares, organizadas pela Casa do Povo em colaboração com a população 

e as Tradicionais Festas de Agosto. (PRA, p. 34) 

Com função semelhante, existem uma Banda Filarmónica e um Rancho Folclórico. Neles, 

João teve formação musical, aprendeu a dançar e a conhecer e respeitar a sua cultura: “Quer 

a banda quer o rancho ensinaram-me a tentar preservar a cultura. Os antigos descobriram 

muita coisa que nós aperfeiçoámos, é preciso preservar esses valores e esses conhecimentos” 

(E1, p. 9). 

A relação com as pessoas que integram essas instituições também é valorizada, pois João 

considera que, com elas aprendeu a viver em comunidade, “ a respeitarmo-nos, a vivermos 

em grupo. Estando nós integrados nesses grupos ajuda muito a vivermos em comunidade” 

(E1, p. 9). 

Foi também através das instituições locais que teve contacto com o desporto, que tanto o 

entusiasmou e que continua a praticar, quer através de modalidades mais tradicionais, como a 

sueca, a malha ou o tiro ao alvo; a par de actividades mais modernas como o Kick Boxing, o 

Paint Ball, a canoagem ou as actividades de ginásio. 

Também na música, e apesar da formação musical na Banda Filarmónica, desenvolveu o seu 

gosto pessoal, que abarca estilos bastante díspares. “Apesar de ser um elemento do Rancho 

Folclórico gosto e costumo ouvir heavy metal, principalmente quando conduzo, estou sozinho 

em casa ou no duche” (PRA, p. 78). 

O desenvolvimento do gosto musical é um exemplo da forma como o João conseguiu 

assimilar e integrar na construção da sua identidade a tradição e a contemporaneidade. 

Fazendo dele um indivíduo perfeitamente integrado na sua comunidade, mas aberto ao 

exterior. Para tal, as novas tecnologias terão desempenhado um papel extremamente 

importante, como reconhece, ao ser questionado sobre a importância, na sua vida, da 

tradição. “ (…) Não dispensando as novas tecnologias, mas… tentando fazer ali uma ligação 

entre as novas tecnologias e as tradições” (E1, p. 9). 
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Terminado o percurso escolar, e com o objectivo de aumentar as suas competências, 

enveredou pelo caminho da formação profissional. Considera-a essencial para poder ter 

acesso a uma profissão que o dignifique e lhe permita ter a tão ansiada estabilidade 

profissional, essencial para que se sinta perfeitamente realizado. 

No entanto, e apesar de reconhecer que a aprendizagem tem lugar em múltiplos contextos e 

ao longo de toda a existência do indivíduo, o João continua a valorizar, essencialmente, a 

aprendizagem formal, concebendo-a como algo que alguém detém e que passa ao outro: “ 

para mim, aprender é haver alguém com um certo conhecimento e passar-nos esse 

conhecimento.” (E1, p. 8)  

Por outro lado, como sujeito bastante curioso e autónomo que é, refere também o auto-

didactismo:“Também tenho aquela tal veiazinha empírica, que me leva a gostar de tentar 

aprender pela experiência, a descobrir algumas coisas. Aprendo comigo, mas nunca descarto 

a hipótese de ouvir os outros (…)” (E1, p. 8) 

Assim, segundo a perspectiva de João, aprende-se fazendo, observando e ouvindo.  

Quanto aos objectivos da aprendizagem, e porque a construção de uma carreira profissional 

é primordial para o João, ela está, essencialmente ligada a essa busca. Daí que considere 

pouco relevantes as aprendizagens que fez na Banda Filarmónica porque não estão ligadas à 

profissão: “Não sei…a importância não é muita porque não faço dela a minha profissão, mas 

são sempre conhecimentos” (E1, p. 9). 

No entanto, e globalmente, considera-se o produto da sua biografia, construída num 

determinado contexto, que a condicionou, de forma indelével. 

Os meus vinte e oito anos têm como reflexo os ensinamentos e a educação que me foram 

ministrados, aliados à vida agitada e ocupada no contributo às instituições (…). Paralelamente, 

a minha espontaneidade na tentativa de saber e conhecer mais e melhor, quer em formações, 

quer em viagens, leituras e televisionamentos. (PRA, p. 193) 

5.3.O Processo de RVCC 

5.3.1. Expectativas/Motivações 

Como foi já referido, a construção de uma carreira profissional sólida e estável é uma das 

principais preocupações do participante. Nesse sentido, a decisão de concluir o ensino 
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secundário é, em parte, determinada pela exigência do concurso para Técnicos do INEM. 

Por outro lado, é também a realização de um sonho. “Eu também desde muito cedo vi que o 9.º 

ano era pouca escolaridade e sempre quis fazer o 12.º” (Entr. 1, p. 1) 

Para já achava que a escolaridade era pouca para poder ter uma vida profissional estável, o 9º ano não 

chegava para nada. E também porque para entrar no INEM era preciso o 12º, e eu sempre desejei 

entrar no INEM.. (E1, p.2) 

No início do processo, viria a escrever no seu portefólio: “Estou aqui porque tenho 

necessidade de me realizar profissionalmente. E, na maioria das ofertas de emprego não são 

valorizadas as competências, mas sim a escolaridade apresentada” (PRA, p.2). Aliás, na 

entrevista, viria a reforçar a ideia de que o que procurava era a realização profissional, porque 

em termos pessoais, a sua baixa escolaridade tinha um impacto reduzido: 

Em termos pessoais, acho que não era tão importante porque… eu continuo com a mesma 

cultura geral que tinha com o 9º. (…)  

Eu juntava-me até com universitários e, se calhar, a cultura geral de alguns deles ficava até um 

pouco abaixo da minha… percebe? (…)  só a nível profissional é que não ajudava nada (E1, p. 2) 

Na altura, era esse o seu objectivo. Foi uma decisão que tomou sozinho, sem quaisquer 

influências, e que ocultou, durante algum tempo, de familiares e amigos. Recorde-se que o 

João, tendo iniciado o processo de RVCC em Setembro de 2007, fez parte de um dos 

primeiros grupos de nível secundário, pelo que não havia ainda muita informação acerca do 

processo, apesar de ele ser alvo de uma campanha publicitária aparatosa. O próprio 

participante desconhecia a metodologia do processo e as suas expectativas eram distintas da 

realidade que encontrou, como refere: 

(…) não sabia de nada. Quando me inscrevi queria fazer o 12º ano, pronto. Achava que iria 

ter tempo para, e então queria fazer o 12º e não olhei para trás, inscrevi-me. (…) Até 

pensava que teríamos algumas disciplinas. Acho que para mim era até um pouco mais fácil 

darem-me uma matéria de estudo e depois haver testes… ou pelos menos… por exemplo na 

matemática, resumirem um pouco da matemática do 10º ao 12º e… não aquelas coisas mais 

complicadas que às vezes nem as usamos no dia-a-dia, mas algumas que são mais necessárias, 

darem-nos essas matérias. Mas não, saiu totalmente ao contrário daquilo que eu tinha pensado. 

(E1, pp. 1-2) 

As expectativas do João estavam, como se pode ver, essencialmente viradas para um 

percurso formal de educação, de forma que não foi fácil a adaptação a um processo 
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completamente novo e díspar do que até então tinha experimentado, em termos educativos. 

As suas expectativas condicionaram bastante a forma como viu o processo de RVCC. 

5.3.2. Percepção do desenvolvimento do processo  

O processo de RVCC, pela sua especificidade, tem uma metodologia própria, diferindo 

bastante dos modelos de educação e formação com que os adultos estão familiarizados. 

Sendo o processo desenvolvido numa escola e visando uma certificação, é frequente os 

candidatos fazerem comparações com o ensino formal e manifestarem estranheza 

relativamente à metodologia. Foi o que aconteceu com João, que não conhecia o processo e 

que apontou algumas diferenças, relativamente ao ensino formal e não formal: 

Essencialmente é não haver uma matéria base. Ou por outra, a matéria base somos nós, no 

caso do processo, é a nossa vida, mas eu estava à espera ou pensava que o processo fosse 

com matéria leccionável (…) tinha aulas, davam-me um molho de folhas, diziam-me estuda, 

tira apontamentos, faz o que quiseres. Depois teríamos testes… não havia testes, éramos 

muito autónomos. (…) A princípio não me estava a adaptar bem, não… pelo menos nas 

aulas pensava que faríamos mais ou teríamos de mostrar alguns conhecimentos que 

tínhamos a nível de computador…, de cultura geral. (…) Achei que me iriam testar, para 

saberem se tinha competências ou não para me atribuírem o 12º. (E1, p. 5) 

Efectivamente, as principais diferenças apontadas prendem-se com a inexistência de 

conteúdos e de avaliação, tal como o adulto os entende. Pelo facto de valorizar a 

aprendizagem formal, teve alguma dificuldade em adaptar-se a esta metodologia, 

considerando que, no seu caso, representou alguma desvantagem. Pelo que, na globalidade 

considerou-a positiva, apesar de lhe reconhecer fragilidades. 

É boa, acima de tudo porque a professora também estava sempre disponível para nos dissipar 

alguma dúvida…ou alguma coisa assim, mas por outro lado, se calhar apareciam outras pessoas 

que, se calhar não sabiam tanto e apareciam com os trabalhos feitos na mesma. (…) Conheço 

um colega que esteve a fazer o processo noutro centro, também para 12º ano, cinquenta e tal 

páginas chegaram… e ele disse que era mesmo naquela de despachar…, estava tudo bem. E é 

esta ideia que eles transmitem para fora.” (E1, p. 5)  

Outro aspecto que considera desvantajoso, prende-se com a Abordagem Autobiográfica, que 

considerou um pouco invasiva. 
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(…) para mim, foi uma desvantagem.  Para já porque mexeu muito no meu eu, na minha vida… 

Certas coisas… recordar de memória o que se passou…, para mim era mais fácil darem-nos 

umas explicações, uns papéis, estudar e depois termos teste… era mais fácil. Porque assim 

entrou muito na minha vida. Não tenho nada a esconder na minha vida, sou uma pessoa 

perfeitamente normal, cometo os meu erros… tenho algumas virtudes… poucas, mas se calhar 

ainda tenho, mas…não sei, entrarem na minha vida para mim. (E1, p. 6) 

No que respeita aos processos relacionais desenvolvidos durante o processo, o João destaca, 

pela positiva, o acompanhamento dado pelos técnicos, incluindo o avaliador externo. A 

disponibilidade foi uma das características que destacou na profissional que o acompanhou. “A 

relação professora aluno acho que foi excelente, porque não é qualquer pessoa que mete o 

seu número e o seu mail à disposição dos alunos e tudo o mais… (E1, p. 8) 

Para além da disponibilidade, outras características são apontadas como desejáveis para o 

perfil do profissional de RVCC, nomeadamente a competência, a empatia, e a capacidade 

para motivar: 

Disponibilidade… conhecimento do que iria fazer… saber não generalizar as pessoas, saber que 

cada pessoa é única, tem a sua vida, tem a sua maneira de ser, tem a sua vida pessoal. Isso acho 

que ajuda, para saber até onde é que pode puxar, ou até para compreender porque é que a 

pessoa não veio, ou se numa sessão está mais triste porque tem os seus problemas…, acho que 

também ajuda ter uma palavra amiga: “você consegue… se fizer desta maneira, se calhar é 

melhor para si…” acho que isso ajuda para dar ânimo a quem está a desanimar. Deve ser uma 

pessoa racional, mas não muito sisuda… que pense “Estou aqui a ganhar o meu dinheiro e não 

me interessa o resto. (E1, p. 8) 

Já no que toca ao relacionamento com os colegas, a perspectiva é diferente, pois considera 

que não chegaram a formar um grupo.  

Em relação aos colegas, não foi assim um relacionamento muito… próximo.  

Umas vezes vinham, outras não vinham… depois também devido ao reduzido número de 

sessões, não foi criado um relacionamento como se cria entre colegas de trabalho ou de escola. 

(…) Também acho que os elementos isolavam-se, se calhar faziam um comentário ou outro aqui 

na aula, mas após a aula não havia mais contacto. (E1, p. 8) 

De facto, e apesar de o processo contemplar sessões em grupo, o João reconhece que não 

houve uma dinâmica de grupo, facto que aponta como negativo. 
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As principais dificuldades apontadas pelo participante reportam-se à compreensão do 

próprio processo e à descodificação dos referenciais. João iniciou o processo com a 

expectativa de que se tratava de um percurso formal de educação: 

(…) a princípio não me estava a adaptar bem. Pelo menos nas aulas pensava que faríamos 

mais, ou teríamos de mostrar alguns conhecimentos que tínhamos a nível de computador, de 

cultura geral, (…)  

Achei que me iriam testar, para saberem se tinha competências ou não para me atribuírem o 

12º.” (E1, p.2) 

Mas, basicamente, foi nos referenciais que senti mais dificuldade. (…) Aí… fiquei mesmo um 

bocado atrapalhado (…) Acho que não é linguagem para nós, que estamos a fazer o 12.º. (E1, 

p. 3) 

Da análise feita, podemos inferir que a principal dificuldade verificou-se ao nível da 

descodificação do Referencial de Competências- Chave, de forma a poder confrontar as suas 

competências com as preconizadas pelo Referencial. Esse confronto é essencial para o adulto 

poder fazer a sua auto-avaliação.  

Para ultrapassar estas dificuldades, foram desenvolvidas pelo adulto algumas estratégias. No 

entanto, a estratégia mais eficaz parece ter sido a sua tenacidade e motivação para concluir o 

processo. 

(…) como já disse, tudo a que me proponho só não faço o máximo se não puder, mais uma vez 

também o fiz assim. Também foi a disponibilidade que tivemos por parte da professora, também 

ajudou. E era a vontade de ter o 12º ano, também para mostrar a algumas pessoas ou a mim 

próprio, o que é que eu valho. E também era o ingresso no INEM que estava eminente, e o 12º 

era necessário. (E1, p. 7) 

Das suas palavras, depreende-se que encarou o processo como um desafio. Também foi 

importante o apoio familiar, nomeadamente do pai, que o ajudou a recordar alguns aspectos 

ligados à história de Vila Alva. As novas tecnologias desempenharam também um papel 

importante, concordando que, sem elas, o processo teria sido mais pobre. 

5.4. Perspectivas sobre o impacto do processo de RVCC 

O João inscreveu-se e frequentou o Processo de RVCC com objectivos bastante bem 

definidos: aumentar a sua escolaridade, para poder aceder a uma profissão que o realizasse 
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mais; obter a certificação de nível secundário, de forma a poder candidatar-se a técnico do 

INEM.  

A certificação permitiu-lhe, efectivamente, aceder ao concurso de Técnico de Ambulância de 

Socorro, como ambicionava. No entanto, acabou por ser excluído, não conseguindo realizar 

o seu sonho. Um ano passado, desde a sua certificação, não conseguiu ainda atingir o seu 

objectivo de realização profissional, o que poderá afectar a sua perspectiva sobre o processo. 

Como foi previamente referido, o João valoriza a aprendizagem formal, apesar de reconhecer 

a existência de outros tipos de aprendizagem, que têm lugar fora da escola e dos contextos 

formativos. É por isso que, na conclusão do seu portefólio viria a afirmar:  

Independentemente deste meu projecto [ser técnico do INEM] ter-me-ia inscrito e 

frequentado o processo de RVCC, para alargar os meus horizontes e simultaneamente abrir 

novos caminhos a nível profissional e, quem sabe, em termos de prolongamento dos estudos. 

(PRA, p. 193) 

Na sua perspectiva, o processo permitiu-lhe “alargar os seus horizontes”, isto é, permitiu-lhe 

conhecer-se melhor e valorizar-se. Por outro lado, parece ter sido importante o reforço 

positivo que recebeu da equipa e dos membros do júri. Estando inserido na sua comunidade, 

desempenha múltiplas funções de forma espontânea e desinteressada, desvalorizando, 

inclusive o seu papel. Daí o seu sentimento de surpresa e de alegria: “Enchi o meu ego, com 

os elogios que recebi.” (E1, p. 8) 

No entanto, devido à sua perspectiva sobre a aprendizagem, João afirmaria, na primeira 

entrevista:  

Mais que aprender, foi relembrar porque, tenho o computador, mas não faço uso profissional 

dele, vou à net e pouco mais, foi mais relembrar como fazer um power point, um trabalho em 

Office… nalgumas coisas tive mesmo de aprender. (E1, p. 9) 

5.4.1. Alterações na vida pessoal e profissional  

Em termos profissionais, e como já foi referido, a certificação não lhe proporcionou a tão 

almejada estabilidade profissional. Esse facto poderá condicionar a forma como percepciona 

o impacto da certificação na sua vida pessoal e profissional. Reconhece, porém, que o 

problema poderá não estar nas suas habilitações, mas no que considera um percurso 

profissional pobre, para as suas ambições. 
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A mim, pessoalmente, nada, mas se calhar não é pelo diploma. Olhando para o meu currículo, o 

que é que eu tenho: trabalhador de construção civil, trabalhador rural. (…) Independentemente 

de ter o 12º ano, quem olha para o meu currículo, que valor é que vai dar a isto? Por exemplo, 

uma entidade empregadora, se me conhecesse, talvez não olhasse para a experiência profissional, 

e talvez me desse uma hipótese, mas não me conhecendo, olhando para o meu currículo, não 

me escolheriam, ainda por cima com o 12º RVCC. Não é o processo em si, é o meu passado 

profissional que não me deixa evoluir porque não estão para dar o benefício da dúvida. (E1 p. 

12) 

No entanto, depois da certificação, mudou de emprego, apesar de não se sentir realizado 

profissionalmente, terá conseguido alguma estabilidade, pois ao trabalhar na indústria tem 

trabalho garantido para todo o ano, não tendo de alternar o desempenho de tarefas, como 

acontecia na agricultura e na construção civil. Por outro lado, reconhece que o seu nível de 

escolaridade poderá permitir-lhe a progressão dentro da empresa: “Mudei de emprego. 

Candidatei-me ao INEM, mas não entrei, procurei outro emprego. Se calhar teria entrado, 

mesmo só com o nono ano, mas assim tenho possibilidades de progressão na carreira. (E1, 

p. 13) 

5.4.2. Alterações na forma como se vê 

Relativamente à forma como a realização do processo alterou a imagem que tinha de si, João 

não reconhece grande impacto. No entanto, assume que o processo lhe trouxe 

autoconfiança, uma vez que viu reconhecida a importância das actividades que foi 

desenvolvendo. Aliás, ele próprio passou a valorizar mais essa participação e, 

consequentemente, a valorizar-se mais.  

Acho que estou igual… apesar de o processo me ter trazido muita autoconfiança, por causa da 

importância que deram àquilo que eu já fiz, aos elogios que me fizeram. Qualquer acto tem 

importância, quer seja positivo, quer negativo, mas eu não dava tanta importância ao que já fiz. 

Abriram-me um bocadinho os olhos! (E1, p. 10) 

Podemos pois inferir das palavras de João, que apesar de afirmar que o processo não teve 

impacto na forma como se vê, acaba por reconhecer algumas consequências. A 

autoconfiança que refere poderá impulsioná-lo para novos projectos, nomeadamente em 

termos de aprendizagens formais, hipótese que, aliás, não descartou quando fez o balanço do 

que foi para si o processo de RVCC. 



95 

Capítulo 5 - João 

Por outro lado, em conversas informais, João revela-se também alguém mais seguro e ciente 

das suas capacidades. Quando refere que durante o processo lhe “abriram os olhos” 

pretenderá transmitir a ideia de que ao ser levado a reflectir sobre a sua história de vida, 

acabou por, ele próprio, tomar consciência da importância das suas acções.  

Há ainda a ter em conta o carácter reservado de João, bem como a sua humildade, que fazem 

com que tenha algum pudor em assumir a sua valorização pessoal, que poderia ser entendida 

como um acto de vaidade. 

5.4.3. Alterações na forma como os outros o vêem 

Na perspectiva de João, a certificação não provocou qualquer alteração na forma como os 

outros o vêem. No entanto, menciona a alegria dos familiares e amigos ao saberem que 

estava a fazer o processo “ficaram muito contentes, mesmo. Eles dão-me muito apoio, no 

que eu preciso, mas ainda estavam dispostos a dar-me mais, se necessário fosse” (E1, p.3). 

Essa alegria também se verificou aquando da conclusão do processo: “ Eles ficaram 

contentes, por eu ter conseguido ultrapassar mais este obstáculo da vida, ficaram contentes 

de eu ter sido capaz, mas continuou tudo igual entre nós” (E1, p. 10). 

Mais uma vez, fica evidenciada a união familiar e o apoio aos seus membros. João refere que 

teve todo o apoio e que mais teria, se fosse necessário. Daí que, segundo João, o núcleo 

familiar encarasse o processo como algo natural, continuando tudo igual entre eles. Esta 

atitude estará também relacionada com a forma como João encarou, ele próprio, a 

certificação. Aliás, como refere, não partilhou muito com os seus familiares e amigos esta 

etapa da sua vida. “Eles nem souberam. Eu vim-me inscrever e só depois é que tiveram que 

saber porque viam-me sair, viam-me a fazer os trabalhos e tive que contar” (E1, p.3). 

Esta atitude é explicada pelo facto de João gostar de preservar a sua vida pessoal, por um 

lado, e, por outro lado, por não querer preocupar os outros com os seus problemas: “São as 

minhas coisas… acho que não devo estar a preocupar os outros com estas pequenas… coisas 

minhas” (E1, p. 3). 

5.5. Perspectivas para o futuro 

Pelas suas características, o processo de RVCC proporciona uma reflexão sobre o passado, 

permitindo a sua reinterpretação, o que conduzirá, também a novas formas de perspectivar e 

planificar o futuro. Como foi já referido, João considera que o processo elevou a sua auto-
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estima, uma vez que valorizou aprendizagens que tinham sido feitas e que não tinham sido 

reconhecidas nem pessoal nem socialmente. João já evidenciava algumas competências para 

gerir o curso da sua vida, tendo em conta que a decisão de fazer o processo de RVCC tinha 

um objectivo concreto: a candidatura ao INEM, com o objectivo de encontrar estabilidade 

profissional. No entanto, no final do processo essa competência fortaleceu-se, pois perante o 

facto de ter feito as provas para técnico do INEM, mas não ter ainda sido chamado, 

redefiniu o seu projecto de vida. Consciente da realidade que o cerca, João revela-se, no 

Portefólio, apreensivo quanto ao futuro, não só em termos globais, como em termos 

pessoais:  

Em termos mundiais, tenho uma visão algo pessimista em relação ao futuro e à evolução 

galopante e negativa do nosso planeta. (…) [em termos pessoais] As minhas maiores 

preocupações são a falta de um emprego estável, se é que ainda existe, e a idade avançada 

dos meus pais, porque à medida que os anos passam a esperança de vida é menor e cada vez 

requerem mais cuidados e atenção. (PRA, pp. 79-80) 

João candidatou-se à certificação de nível secundário com objectivos práticos, bem definidos 

e já identificados. No entanto, na conclusão do portefólio, viria já a alargar esses objectivos 

iniciais, pois para além do desejo de “ abrir novos caminhos em termos profissionais” (PRA 

p.193), e de continuar a apoiar as instituições a que pertencia, avança também com a 

hipótese, ainda que remota, de prosseguir estudos. 

Aquando da realização da primeira entrevista deste este estudo, tinham passado 

sensivelmente oito meses sobre a data da certificação e João tinha já uma perspectiva 

diferente. Quando inquirido sobre as suas perspectivas de futuro, em termos formativos, 

revelou: 

A nível académico, para já, não. Gostava de ir tirar um curso de Inglês, porque, tal como os 

computadores, o inglês é tudo.  

Em relação ao ensino superior, acho que ainda não estou naquela fase… em que sinta que vou e 

que me dedico a cem por cento, então acho que não vale a pena ainda. Preciso de ter tempo e 

alguma estabilidade, porque o curso que eu  gostava, que é desporto, tem de se estar lá a tempo 

inteiro, e eu já tenho os meus recursos  monetários desde os dezasseis anos, quando o meu pai 

me dava lá a “gorjazinha”, que eu deixava o resto lá em casa…; já tenho os meus recursos, e se 

acabasse com eles acho que não me ia adaptar bem, o que faria com que aquilo não corresse 

bem e eu acabaria por abandonar… Não está descartado, mas presentemente, não. Agora o de 

Inglês, sim, estou a procurar. (E1, pp. 12-13) 
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Do excerto é possível inferir, por um lado, a preocupação com a formação, como forma 

de estar apto a competir no mercado de trabalho. Daí que tenha elegido o Inglês e a 

informática como áreas onde pretenderá apostar, por considerar que são essenciais. Por 

outro lado, avançou também com a hipótese de prosseguir estudos a nível superior, 

embora se tratasse de um projecto a médio ou longo prazo, uma vez que não pretendia 

abdicar da sua autonomia financeira.  

Por essa altura, e como mantemos contactos informais, tive a oportunidade de o alertar para 

o facto de, hoje em dia ter várias alternativas em termos formativos, nomeadamente as 

modalidades pós-laboral e e-learning. Seria uma questão de equacionar as ofertas existentes 

num raio que lhe permitisse trabalhar e estudar. Nesse momento, não mostrou grande 

interesse pela minha proposta, reafirmando a ideia de que o que lhe interessa realmente era a 

formação em Inglês. Porém, alguns meses mais tarde fui surpreendida por um e-mail, em 

tom humorístico, como é comum no João, dando-me conta da sua tentativa de candidatura, 

através do programa + 23, a um curso superior. Por ocasião da segunda entrevista, em Maio 

de 2009, relatou-me que tinha ficado a pensar na nossa conversa e que tinha feito umas 

pesquisas na Internet sobre universidades e cursos, tendo encontrado um, na área da 

logística, que lhe pareceu interessante:  

Como eu trabalho no parque industrial, achei que poderia ser interessante.  Depois, a logística 

envolve trabalho sentado, mas também algum movimento, uma parte mais prática,  que eu achei 

que ia gostar. Como o curso era pós laboral e aqui perto, achei que podia dar (E2, p. 2) 

Só um mal entendido em termos de prazo limite para entrega da candidatura faz com que o 

João não ingresse, no próximo ano lectivo, num novo desafio. No entanto, pela tenacidade 

que lhe reconheço, acredito que esse sonho, ao contrário do que aconteceu com outros, 

ficará apenas adiado por um ano. No entanto, na segunda entrevista revelou também que 

mantém a esperança de poder ainda vir a chamado para ingressar no INEM, o sonho que o 

trouxe para o RVCC.  

Ainda em relação a projectos de futuro, em Dezembro de 2008, aquando da primeira 

entrevista revelou que tinha sido convidado para formar uma Associação de 

Desenvolvimento Local em Vila Alva: “Fui convidado para formar uma associação de 

desenvolvimento local e estou muito motivado para avançar com a ideia” (E1, p. 13). 

Tratava-se de uma associação destinada a proporcionar formação aos habitantes da vila, em 

áreas como o desporto, as línguas, as novas tecnologias e a saúde. Mais uma vez, nas suas 
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opções, João evidencia dois aspectos marcantes da sua identidade: as preocupações com a 

comunidade e a valorização da aprendizagem e da formação.  

Enquanto acalenta os sonhos que o motivam para seguir em frente, João mantém-se fiel aos 

valores que mais preza e, em Maio, aquando da segunda entrevista, revelou que vai voltar a 

fazer parte de uma lista de candidatos às eleições autárquicas. 

Desta forma, podemos afirmar que João está a pôr em prática os projectos que definiu no 

seu  PRA: Continuar a ajudar as instituições em que está envolvido, continuar o seu percurso 

formativo e alcançar estabilidade profissional.  

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Aqui começa a nova caminhada. 

 Se a levar ao fim, darei louvores a Deus, 

 (…) 

 Não por haver chegado, 

 Mas por ter acrescentado 

 Um palmo de ilusão ao meu tamanho 

 (Miguel Torga, 2000, p. 941) 

 

 

6.1.Aspectos mais relevantes do estudo  

A educação e a formação são consideradas factores de grande relevância para o 

desenvolvimento dos indivíduos, para a competitividade dos países e para a participação 

activa dos cidadãos nos processos de mudança social. Daí que os sistemas de educação e 

formação dos países mais desenvolvidos estejam a ser confrontados com desafios novos, 

decorrentes do facto de as novas estruturas económicas e sociais pressuporem uma abertura 

à diversidade, à inovação e à competitividade, exigindo, em contrapartida, padrões elevados 

de educação e de formação. 

Portugal tem tentado acompanhar este processo, deparando-se, no entanto, com problemas 

estruturais decorrentes, entre outros factores, da baixa qualificação dos portugueses. As 

novas formas de organização social exigem uma reestruturação dos sistemas de educação e 

formação, pois o modelo escolar tradicional, baseado na transmissão e reprodução uniforme 

de conhecimentos, não constitui um contexto propício ao desenvolvimento das 

competências exigidas pelos processos de aprendizagem ao longo da vida que se perfilam nas 

sociedades modernas. 
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Factores culturais, económicos e organizacionais concorrem para a precária situação em que 

Portugal se encontra, no que diz respeito às qualificações do público adulto. Para além disso, 

estudos realizados há poucos anos situavam a população portuguesa entre os grupos 

nacionais que menos referiam a necessidade de formação ao longo da vida (Murray, 2003). 

A constatação desta realidade, bem como os desafios lançados a nível europeu, fizeram com 

que as políticas governamentais passassem a dar especial atenção à melhoria dos níveis de 

certificação dos adultos portugueses. De entre as várias estratégias de intervenção, importa 

sobretudo referir a criação de um Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências adquiridas em contexto de vida e de trabalho.  

Ao iniciar este estudo tinha a percepção de que o país estava a aderir à iniciativa Novas 

Oportunidades, nomeadamente ao Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências. Amplamente divulgada pelos meios de comunicação social, a iniciativa 

governamental tem tido aceitação por parte da população portuguesa, a avaliar pelo número 

de adultos envolvidos naquela que tem sido apresentada pelo poder político como uma nova 

oportunidade de aprender, de ver reconhecido o que se aprendeu e de aprender a aprender 

(Iniciativa Novas Oportunidades).  

O presente estudo tinha como principal objectivo conhecer as perspectivas dos participantes 

sobre o impacto do processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

(RVCC) na reconstrução da sua identidade. Definiram-se algumas questões que orientaram a 

investigação, de acordo com o objectivo previamente definido: i. Qual a percepção que os 

participantes têm do processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências (RVCC)? ii. Quais os elementos configuradores da construção da identidade 

dos participantes? iii. Qual o impacto que o candidato reconhece no processo de RVCC, em 

termos de reconstrução da identidade e agência?  

Tendo em conta as opções metodológicas feitas para esta investigação, seguem-se as 

principais conclusões do estudo e a discussão dos resultados a que foi possível chegar a partir 

dos dois casos construídos, uma vez que se optou pelo design de estudo de caso 

interpretativo. 
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i.Percepção dos participantes em relação ao processo de RVCC 

Uma das minhas motivações para realizar este estudo foi tentar compreender a forma como 

os adultos percepcionaram o processo de RVCC, tendo em conta que se trata de uma forma 

de encarar a aprendizagem com a qual os candidatos não estão familiarizados 

Relativamente à percepção que os participantes têm do processo de RVCC, é importante 

salientar que, por tratar-se de um sistema novo, e apesar das inúmeras campanhas de 

publicidade que têm sido desenvolvidas à volta do mesmo, era desconhecido de ambos os 

participantes. Ao inscreverem-se, pensaram estar a ingressar numa modalidade de ensino 

formal. Daí que ambos estivessem à espera de encontrar disciplinas, conteúdos 

programáticos leccionados por um professor, testes e outras formas de avaliação. Assim, a 

sua reacção inicial foi de surpresa e até de alguma desorientação, especialmente no caso de 

João.  

À medida que o tempo foi passando e que os participantes foram desenvolvendo os seus 

processos, aperceberam-se das características e das particularidades do sistema de RVCC. 

Maria, que fez um processo de RVCC de nível básico e que desenvolveu competências 

essencialmente em contextos informais, reconheceu as vantagens da metodologia da 

abordagem biográfica. Validar competências a partir da sua história de vida permitiu-lhe 

ultrapassar os receios iniciais relacionados com determinadas disciplinas, bem como valorizar 

experiências passadas, que tinham sido fonte de aprendizagem, mas que não tinham, até ao 

momento, sido consideradas como tal nem pela própria adulta, nem pela sociedade. Por 

outro lado, a participante reconhece que a narração e a reflexão sobre experiências passadas, 

inclusive aquelas que considerava muito negativas, permitiram-lhe uma reinterpretação das 

mesmas.  

Já João, que fez um processo de nível secundário, tem uma posição diferente relativamente à 

metodologia da abordagem biográfica. Por um lado, devido ao seu carácter introvertido e 

reservado, considerou a metodologia “invasiva” da sua privacidade. Por outro lado, sendo 

uma pessoa que valoriza a aprendizagem formal, sentiu que o processo não tinha ido ao 

encontro das suas expectativas, no que diz respeito a aprendizagens. Esperava que lhe 

fossem ministrados conteúdos e que tivesse de se submeter a uma avaliação formal dos seus 

conhecimentos. Tratando-se de alguém que valoriza a aprendizagem formal e a formação, 

provavelmente teria sido vantajoso um encaminhamento para um percurso de Educação e 

Formação de Adultos. Daqui poderá retirar-se uma importante conclusão relativamente à 
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importância da realização de um processo de diagnóstico triagem e encaminhamento de 

adultos, feito por técnicos especializados e com uma metodologia específica, como hoje é 

feito nos Centros Novas Oportunidades (CNO), mas que, à data de entrada do participante 

em processo, não existia. 

Outro aspecto abordado prende-se com os processos relacionais desenvolvidos durante o 

processo. Ambos os participantes destacam, pela positiva, o relacionamento com os técnicos 

que os acompanharam. Por se tratar de um processo desenvolvido num CNO sediado numa 

escola, sendo os elementos da equipa, à data da realização do processo destes adultos, todos 

professores; os participantes referem-se aos técnicos utilizando a expressão “professores”, 

apesar dos esforços desenvolvidos pela equipa no sentido da não escolarização do processo. 

Tendo em conta o contexto em que é realizado, é normal que os adultos que nos procuram 

venham com a expectativa de poderem receber conhecimento, daqueles que consideram 

serem os seus detentores.  

O papel dos técnicos passa também pela sensibilização dos adultos para uma nova 

perspectiva sobre a aprendizagem e, consequentemente, sobre o papel daqueles que o 

acompanham no processo. Ambos os participantes destacaram como características 

desejáveis num técnico a disponibilidade, a empatia e a capacidade para motivar os 

candidatos. João, quando se refere à disponibilidade, especifica que o desenvolvimento de 

formas de contacto, nomeadamente com recurso às novas tecnologias, permitiu ultrapassar o 

facto de as sessões com a profissional de RVCC se realizarem apenas semanalmente. Com 

efeito, trata-se de um processo que exige muita autonomia do candidato, uma vez que o 

profissional que o acompanha funciona apenas como tutor. Em casos onde essa autonomia 

não é tão acentuada, há o risco de o candidato se sentir perdido, levando mesmo à 

desmotivação e ao abandono do processo. O recurso às TIC poderá constituir-se como uma 

ferramenta importante para o desenvolvimento do processo e para posterior 

acompanhamento e monitorização dos adultos certificados.  

Os participantes também destacam a importância do tratamento individualizado concedido a 

cada adulto, partindo do princípio que cada pessoa é única e que essa individualidade deve 

ser respeitada e tida em conta. Esta perspectiva vai ao encontro de um dos princípios de base 

do sistema de RVCC, que coloca a centralidade da pessoa nas estratégias de reconhecimento 

e validação (Pires, 2005). O facto de ambos os adultos referirem a empatia como uma 

característica desejável nos técnicos que os acompanham, prende-se com o facto de haver a 

necessidade de estabelecimento de uma relação de confiança, empática, entre o adulto, que 
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confia a sua história de vida, e o técnico que o acompanha. Esta questão remete para a 

necessidade de haver a adequada formação dos técnicos que acompanham os candidatos, 

profissionais de RVCC e formadores, pois como refere Cavaco (2007), pode considerar-se 

que estão a surgir novas actividades profissionais ligadas ao reconhecimento de 

competências. A avaliar pelas palavras dos participantes na investigação que levei a cabo, o 

papel da profissional foi determinante para que os objectivos fossem alcançados, o que me 

faz recomendar uma reflexão profunda acerca do perfil e da formação dos elementos da 

equipa técnico-pedagógica dos CNO.  

De acordo com Gomes (2006) tratando-se de uma metodologia orientada para a autonomia 

do sujeito envolvido, o processo de RVCC exige a acção consciente e o envolvimento do 

sujeito, para que este se possa projectar. Tal só é possível através da criação de um ambiente 

em que o candidato seja estimulado e motivado, sentindo-se competente para aprender. Aos 

técnicos cabe o papel de mediadores entre o processo e o adulto. 

Ainda no âmbito dos processos relacionais, Maria destaca a importância do grupo em que 

estava inserida, uma vez que o confronto de experiências e de histórias de vida foi uma fonte 

de aprendizagem para si. Este deverá ser um aspecto a ter em conta na concepção e 

desenvolvimento dos processos de RVCC, pois o sentimento de pertença a um grupo, no 

caso de Maria, foi de importância vital. O desafio, para as equipas dos CNO, estará em saber 

como articular a necessidade de tratar cada candidato como único e, simultaneamente, 

fomentar o espírito de grupo, essencial à reflexão e à partilha. 

Como foi já referido, o sistema de RVCC constitui uma mudança paradigmática na forma de 

encarar a aprendizagem e a educação de adultos. Não tem sido fácil a sua implementação, 

apesar da forte adesão dos adultos. Técnicos, instituições e participantes têm enfrentado 

dificuldades e têm procurado soluções para ultrapassarem os constrangimentos que vão 

surgindo. João referiu como principais constrangimentos a dificuldade em compreender o 

próprio processo e em interpretar o Referencial de Competências Chave de nível secundário, 

cuja linguagem considerou muito complexa. Valeu-lhe a ajuda dos técnicos e a sua motivação 

e perseverança. Constituindo-se como uma peça fundamental no processo, o Referencial é, 

sobretudo, um instrumento de trabalho para os técnicos, que deve ser devidamente 

descodificado e simplificado na sua apresentação aos candidatos, ou poderá representar um 

grande constrangimento para a realização do processo.  
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Tendo sido criado em 2006, o RVCC de nível secundário está ainda numa fase de 

implementação. Não havendo orientações superiores relativamente à forma como devem 

desenvolver-se os processos, os CNO vão traçando o seu caminho, seguindo as orientações 

da Carta de Qualidade para os CNO. No entanto, verifica-se ainda a existência de uma 

multiplicidade de práticas, nalguns casos muito divergentes, carecendo a operacionalização 

do processo de alguma uniformização. Neste sentido, é de salientar o esforço que muitos 

CNO têm feito no sentido de, seguindo as orientações da Carta de Qualidade, organizarem 

momentos de partilha e de reflexão entre os seus agentes, contando, muitas vezes, com a 

presença de representantes da Agência Nacional para a Qualificação. 

Ainda no que diz respeito a dificuldades, Maria, por sua vez, refere aspectos relacionados 

com a expressão escrita, pois não utilizava a escrita com muita frequência e também não 

apresentava hábitos de leitura. Para além disso, há a referir as dificuldades inerentes à escrita 

autobiográfica, com o objectivo de evidenciar aprendizagens, exercício que se reveste de 

alguma complexidade, por exigir um esforço de rememoração e reinterpretação das 

experiências, visando aquilo que Couceiro (2002) designa por “a construção de um sentido 

vital dos factos temporais” (p. 32). 

Para Maria a metodologia representou uma novidade e, simultaneamente uma grande 

vantagem. Pelo facto de ter uma filha a frequentar o 9.ºano de escolaridade, Maria pôde 

reflectir e dialogar com ela acerca das diferenças entre os seus percursos, compreendendo 

que percursos de vida diferentes proporcionam experiências e aprendizagens diferentes. 

Em síntese, apesar de ambos os participantes desconhecerem o processo de RVCC, à data da 

sua entrada no CNO, ambos se adaptaram e conseguiram realizar, com sucesso os seus 

próprios processos, graças ao seu envolvimento pessoal e ao acompanhamento adequado da 

equipa. Por terem perspectivas iniciais diferentes, os participantes encararam a metodologia 

de forma diferente. Maria viu nela uma vantagem, enquanto João, que valoriza mais a 

aprendizagem formal, não lhe atribui tanto relevo como experiência de aprendizagem, apesar 

de referir ter sido interessante recordar o seu passado e de ter feito aprendizagens, 

nomeadamente através das pesquisas que realizou. 

Contrariando a ideia de facilitismo a que o processo é, muitas vezes associado, os adultos 

reconheceram a sua seriedade e a sua exigência. No entanto, João referiu o facto de saber 

que, noutros CNO, a exigência é menor, o que acentua a ideia da necessidade de 

uniformização de critérios e de actuações. Outro aspecto referido por João e que pode 
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constituir uma fragilidade do processo prende-se com a evidenciação de competências. Na 

sua opinião, e porque o candidato não tem de evidenciar presencialmente as suas 

competências, basta fazê-lo no portefólio, isso poderá dar azo, inclusive, a algumas fraudes. 

Apesar de esses casos representarem, certamente, um número pouco expressivo, merecem 

uma reflexão acerca da monitorização que deve ser feita ao candidato, de forma a preservar-

se a credibilidade do processo. 

ii.Elementos configuradores da construção da identidade 

Relativamente aos elementos configuradores da construção da identidade, as perspectivas 

dos participantes são uníssonas no que toca à influência de pessoas, de contextos e de 

situações que contribuíram para a construção da sua identidade, indo ao encontro da 

perspectiva de Dubar (1997), que encara a identidade como um processo dinâmico, 

biográfico e relacional. 

João realça o papel de espaços informais de aprendizagem, nomeadamente colectividades, 

associações e autarquias locais. Apesar do isolamento e da escassez de meios, a pequena vila 

de onde é oriundo proporciona aos seus habitantes, desde jovens, uma formação, por 

exemplo nas áreas da música da dança e do desporto, que muitos jovens das cidades vizinhas 

não têm. Por outro lado, transmitem-se valores culturais e sociais que facilitam o 

enraizamento e a criação de uma identidade cultural entre os habitantes, que poderá ser a 

chave para a sustentabilidade destes meios pequenos.  

Apesar de terem origens diferentes e percursos de vida muito distintos, ambos os 

participantes relevam a importância do contexto social para a sua formação, enquanto 

indivíduos e enquanto aprendentes. João centra a sua atenção na comunidade que o viu 

nascer e onde está perfeitamente integrado, resistindo a sair, em busca de uma vida melhor, 

como fizeram muitos conterrâneos. Maria, também oriunda de uma pequena aldeia, teve 

várias experiências migratórias, em Portugal e no estrangeiro. Reconhece a importância 

destas experiências, em termos de capacidade de adaptação e conhecimento da vida, mas, se 

pudesse voltaria à sua aldeia, onde considera estarem as suas raízes. 

A família é também referida por ambos os participantes como contexto de aprendizagens e 

de relações que influem na construção da identidade. João destaca a figura do pai, de quem 

assimilou os principais valores que norteiam a sua vida, mas também muitos saberes 
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relacionados com o desempenho de tarefas agrícolas. Maria, por sua vez, destaca o papel das 

filhas, com quem mantém uma relação de grande proximidade e cumplicidade.  

No fundo, ambos os participantes reconhecem a existência de muitos contextos e situações 

que contribuíram para a sua formação enquanto pessoas, nomeadamente os contextos 

profissionais, que proporcionaram a ambos os participantes saberes de carácter mais prático, 

que lhe têm permitido a inserção profissional. São saberes e competências muito 

diversificadas, para garantirem a polivalência que lhes era exigida, de forma a conseguirem 

adaptar-se às muitas dificuldades e desafios com que se têm deparado, nomeadamente as 

inerentes ao facto de estarem inseridos em meios rurais, cuja principal actividade, a 

agricultura, está em decadência. Desta forma, e seguindo a perspectiva de Dubar (2004) pode 

dizer-se que a aprendizagem é uma condição da existência e é uma forma de aproximação do 

indivíduo a si próprio e ao contexto em que está inserido. Também Mezirow (1991) valoriza 

a dimensão cultural e social no processo de aprendizagem, ao defender que aprender é 

construir sentido a partir da experiência.  

Para João, a busca de uma profissão é um traço marcante da sua identidade. Com efeito, 

apesar de desempenhar várias tarefas, que lhe permitem sobreviver, João distingue 

“trabalho” de “profissão”, sendo que considera importante ter uma profissão, onde possa 

progredir, sentir-se realizado e alcançar a estabilidade pela qual tanto anseia. Fez já várias 

tentativas, mas não conseguiu ainda atingir o seu objectivo, pelo que continua a procurar 

formação, no sentido de poder responder aos desafios que o mercado de trabalho lhe 

apresenta, daí que pondere a frequência de um curso de nível superior, no sentido de poder 

melhorar as suas qualificações e aceder à tão desejada carreira profissional. Apesar de ter 

muitas competências, João sente que elas têm pouco valor no mercado de trabalho, por 

estarem, essencialmente, ligadas à agricultura, pelo que tem diversificado a sua formação, 

mostrando ter a flexibilidade exigida aos indivíduos das sociedades modernas.  

Em síntese, é possível depreender que as aprendizagens realizadas pelos participantes em 

contextos profissionais, familiares e sociais são muito diversificadas e englobam vários tipos 

de saberes: os saberes de carácter mais teórico; o “saber-fazer”, “saber-ser” e o “saber-estar”. 

Foi através da aquisição deste tipo de saberes que os participantes se formaram e aprenderam 

ao longo das suas vidas, em contextos que se entrecruzam e complementam. Esta 

perspectiva vai ao encontro da mensagem do Memorando Sobre a Aprendizagem ao Longo da 

Vida, de que a aprendizagem é um processo que decorre ao longo de toda a vida do 



107 

Capítulo 6 - Considerações finais 

indivíduo e que engloba todas as aprendizagens significativas, independentemente do 

contexto onde ocorram. 

iii.Perspectivas sobre o impacto do processo de RVCC em termos de 

reconstrução da identidade e agência 

No que diz respeito ao impacto que o candidato reconhece no processo de RVCC em 

termos de reconstrução da identidade e agência, as perspectivas dos participantes divergem 

ligeiramente. 

Maria considera que o processo alterou a sua forma de encarar a aprendizagem, passando a 

valorizar mais a aprendizagem formal, incluindo-a, mesmo, nos direitos fundamentais de 

qualquer ser humano, pois é através dela que, na sua perspectiva, se alcança o 

desenvolvimento pessoal. Esta mudança de perspectiva está relacionada com uma outra, ao 

nível da alteração da forma como Maria passou a ver-se e a relacionar-se com os outros, indo 

ao encontro do que defende Pires(2005), ao afirmar que um processo de reconhecimento das 

aprendizagens adquiridas “é em si mesmo um processo de aprendizagem: sobre a própria 

pessoa (conhecimentos, capacidades, atitudes, personalidade, interesses, motivações, etc.), e 

sobre as condições sociais, culturais, históricas que balizaram essas aprendizagens.” (p. 174) 

A aprendizagem passou a ser central na vida de Maria que, ao contrário do que acontecia até 

então, passou a estar motivada para aprender. Segundo Côté e Levine (2002), a motivação 

para a aprendizagem é influenciada pelo valor que o sujeito lhe atribui, em termos de 

pertinência, utilidade, interesse e ainda em termos de mudanças expectáveis. 

Simultaneamente, Maria considera-se mais desperta para o mundo que a rodeia, 

nomeadamente em relação ao seu ambiente de trabalho; mais auto-confiante e com uma 

auto-imagem também reformulada. Depois de um percurso de vida difícil, Maria apresenta-se 

agora com uma maior capacidade para programar e gerir a sua vida. Neste sentido, e de 

acordo com o que refere Biesta (2008), Maria, ao realizar o seu processo de RVCC 

desenvolveu a agência. Para tal terá contribuído o exercício da reflexão sobre a própria vida 

que o processo pressupõe, pois segundo Bandura (2002), apesar de os contextos externos 

condicionarem o exercício do controlo pessoal, os aspectos internos, como a reflexividade, 

podem contribuir para a alteração desses contextos, uma vez que através dela é possível, no 

presente, projectar o futuro, a partir de actuações e hábitos do passado (Biesta & Tedder 

2007). 
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João, ao longo da sua vida, no trabalho, na sua vida social e até nos hobbies, procurou 

sempre aprender. Pode dizer-se que a aprendizagem foi sempre central na sua vida, quer 

devido a características pessoais relacionadas com a curiosidade e o gosto pelo saber; quer 

devido a questões mais pragmáticas como a construção de uma carreira profissional estável. 

Relativamente aos seus conhecimentos e competências João apresentou sempre um elevado 

grau de segurança, pelo que não considera muito relevante o impacto do processo de RVCC. 

Mas, por outro lado, ficou surpreendido com o facto de terem sido socialmente valorizados 

as suas aprendizagens informais, através da validação; passando a valorizar-se mais, pois 

afirmou que saiu do processo com a auto-estima mais elevada.  

O percurso escolar dos participantes também teve influência na forma como hoje encaram a 

aprendizagem. João frequentou o ensino formal até ao 10.º ano e, depois disso, tentou 

valorizar-se procurando formações em áreas muito variadas. Sempre valorizou a 

aprendizagem formal e a formação, pois gosta de aprender e de se valorizar. Atribuía pouca 

importância às aprendizagens informais que foi fazendo, pois como afirma em relação a 

algumas delas, não lhe permitiram ter a estabilidade profissional que deseja. O participante 

tem uma visão muito pragmática da formação, encarando-a sobretudo como uma forma de 

acesso à profissão. No entanto, o processo de RVCC proporcionou-lhe uma mudança de 

perspectiva relativamente às aprendizagens informais.  

Maria, por sua vez, deixou a escola bastante cedo, não tendo procurado aumentar as suas 

qualificações, até ao momento em que realizou o processo de RVCC. Das suas palavras é 

possível depreender que tal atitude, por um lado terá origem no seu auto-conceito como 

aprendente, que era bastante negativo; por outro lado estará também relacionada com a 

inexistência de ofertas formativas para adultos adequadas, em termos de variedade e de 

flexibilidade. Segundo Pollard (2008), as experiências de aprendizagem passadas influem 

positiva ou negativamente em termos de envolvimento em processos de aprendizagem. 

Quando os aprendentes têm a percepção de que aprenderam algo, sentem-se mais motivados 

para a aprendizagem e aumentam os seus níveis de auto-estima, o que, por sua vez, pode 

contribuir para promover a agência em muitos aspectos das suas vidas. Por outro lado, 

experiências de aprendizagem negativas têm o efeito oposto (Pollard, 2008).  

Ao realizarem os processos de reconhecimento, e ao reflectirem sobre as suas experiências, 

os participantes consciencializaram-se de que o que tinham aprendido tinha valor e poderia 

ser a base para outros projectos formativos. Maria, sobretudo, tomou consciência de si como 

um ser inacabado, que entra naquilo que Freire (1997) designa por um movimento 
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permanente de busca. Desta forma, a tomada de consciência das aprendizagens anteriores, 

feitas em múltiplos contextos, teve, em Maria, uma dimensão transformadora, pois permitiu 

aquilo que Mezirow (1991) designa por “transformação de perspectiva”, relativamente à 

importância da aprendizagem e às suas competências como aprendente. João, por sua vez, já 

valorizava a aprendizagem, no entanto não planeava prosseguir estudos. O facto de não ter 

conseguido ser técnico do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), associado ao 

aumento da sua auto-estima e ao facto de ter tido conhecimento de que poderia frequentar 

um curso em regime pós-laboral; terão contribuído para uma mudança de atitude. 

Para ambos os participantes, o processo de RVCC poderá significar uma recolocação no 

sistema educativo, pois abriu-lhes novas perspectivas. Neste aspecto, será importante referir 

a pertinência do acompanhamento dos adultos, mesmo depois da certificação, como 

pressupõe a Carta de Qualidade para os CNO, ao recomendar a monitorização dos adultos 

certificados. No entanto, deve salientar-se que não é fácil pôr em prática esta recomendação, 

sobretudo nos CNO que trabalham com um elevado número de adultos. 

É também pertinente referir que ambos os participantes mencionam o facto de o processo 

não ter tido qualquer impacto em termos profissionais, o que vai ao encontro da minha 

perspectiva inicial, fundamentada em alguns estudos já realizados, nomeadamente o estudo 

efectuado pelo Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos (CIDEC, 2007), sobre o 

impacto do Sistema Nacional de RVCC, que constata que os principais efeitos de um 

processo de RVCC, segundo a perspectiva dos participantes no estudo, verificam-se, 

sobretudo, em dimensões pessoais de carácter subjectivo como o reforço da auto-estima e da 

auto-valorização ou a reconstrução ou definição de projectos pessoais. No mesmo sentido 

vão as respostas a um questionário dadas por alguns dos adultos que desenvolveram um 

processo de reconhecimento de competências no CNO onde desempenho funções. 

No entanto, há que ter em conta a situação económica adversa que se vive e que afecta 

bastante esta região. Por outro lado, saliente-se que João, apesar de não ter alcançado os seus 

objectivos, melhorou a sua situação profissional, pois conseguiu um contrato de trabalho que 

lhe garante emprego o ano inteiro.  

De qualquer forma, os participantes reconhecem que o impacto do processo de RVCC foi 

mais acentuado a nível pessoal. Em Maria esse impacto foi superior, uma vez que, por razões 

que foram já apontadas, a participante, no início do processo, apresentava uma baixa auto 
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estima, encontrava-se insegura e bastante receosa. No final, afirmava-se mais confiante nas 

suas capacidades e reconstruída como pessoa e como aprendente.  

Ao fazer a desocultação das competências e dos saberes que foi construindo ao longo da 

vida, Maria redescobriu-se também a si própria. Para que tal acontecesse terá também sido 

importante a utilização da metodologia da Abordagem Autobiográfica, pois as narrativas, de 

acordo com Bruner (1997), permitem organizar a experiência humana, conferindo-lhe 

unidade. Por outro lado, e segundo Ricouer (1988), as narrativas são uma forma de auto-

interpretação. 

A realização do processo de RVCC fez com que Maria redefinisse os seus projectos de vida, 

evidenciando mais competências em termos de agência. Passou a valorizar mais o lazer, a 

vida em família e, sobretudo, a aprendizagem. Daí que, das suas perspectivas de futuro façam 

parte a conclusão do curso EFA, uma formação em línguas e a mudança de casa.  

Por outro lado, Maria reconhece também que a sua certificação teve impacto na forma como 

os outros a vêem, nomeadamente as filhas e o marido, que passaram a sentir-se mais 

orgulhosos e confiantes relativamente às capacidades e competências de Maria, de forma que 

foram eles que a impulsionaram para que se inscrevesse no nível secundário. 

Relativamente ao participante João, na sua perspectiva, o processo não teve um impacto tão 

significativo. Por um lado, saliente-se o facto de João, como acontece com muitos adultos de 

nível secundário, não tem uma auto-estima tão baixa como os candidatos de nível básico, 

uma vez que não se sentem, regra geral, tão estigmatizados. No entanto, e como foi já 

referido, João reconheceu que tinha saído com a auto-estima mais elevada. Por outro lado, 

João mostra-se empenhado em projectos futuros, nomeadamente o voltar a integrar uma lista 

para as eleições autárquicas, ou projectos mais arrojados, como a criação de uma associação 

de desenvolvimento local ou ainda a sua candidatura ao ensino superior. 

Em síntese  

A realização deste estudo permitiu-me aprofundar conhecimento relativamente à importância 

dos processos de reconhecimento e validação de competências como contextos para a 

reconstrução da identidade do adulto, sobretudo enquanto aprendente, levando-o a encarar-

se a si próprio e à aprendizagem de uma forma diferente. 
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Com efeito, as práticas de reconhecimento e validação constituem-se como uma estratégia de 

carácter individual, centrada na pessoa, onde os adultos devem ter a possibilidade de gerir os 

seus tempos e objectivos, e de verem validadas as suas aprendizagens, de forma a retornarem 

aos sistemas formais de educação, em qualquer etapa da sua vida. Desta forma, os processos 

de RVCC constituem-se como instrumentos fundamentais no campo da educação e 

formação de adultos, pois permitem estabelecer a ligação entre os conhecimentos e 

competências adquiridos, e os conhecimentos e competências a adquirir, permitindo, assim, a 

redefinição de projectos de formação e de vida. Logo, podem ser dinamizadores de 

processos de educação e formação ao longo da vida. No entanto, devem estar devidamente 

articulados com ofertas formativas variadas, flexíveis e suficientemente atractivas para os 

candidatos. Nos casos apresentados, Maria teve a possibilidade de continuar a sua formação 

porque lhe foi facultada uma oferta adequada, João acabou também por encontrar uma 

oferta que o poderá vir a satisfazer. 

O estudo também me permitiu constatar que as práticas de reconhecimento e de validação, 

sendo distintas, complementam-se. O processo de reconhecimento diz respeito à dimensão 

pessoal, mas é o ponto de partida para a validação, que diz respeito à dimensão social e 

institucional. O reconhecimento pessoal inscreve-se numa lógica formativa, de auto-avaliação 

e de tomada de consciência dos saberes. A tomada de consciência, por parte do adulto, das 

suas potencialidades e possibilidades, pode influir na dimensão identitária, levando-o a 

conceber-se como um ser em permanente construção, enveredando por trajectórias que lhe 

permitam a autovalorização, a autoformação, a autoconfiança e a emancipação (Pires, 2005).  

Como era meu objectivo, tenho agora uma visão mais enriquecida da realidade com que 

trabalho, nomeadamente em termos das perspectivas dos adultos sobre o processo de RVCC 

e sobre o impacto do mesmo na reconstrução da sua identidade. Ao aceder às perspectivas 

dos adultos, pude ficar a conhecer alguns pontos fortes e fracos que os participantes 

identificaram relativamente ao desenvolvimento do processo. O principal ponto forte 

prende-se com a possibilidade de mudança de perspectivas do adulto, face à aprendizagem e, 

até, face à vida, enveredando por um processo de crescimento global contínuo. Isto é; o 

processo de RVCC constitui-se como um contexto para a reconstrução da identidade dos 

indivíduos, que ficam com mais competências para gerirem as suas vidas e que passam a 

valorizar mais a aprendizagem.  

Relativamente aos pontos fracos, alguns foram já apontados nesta secção, no entanto, 

aqueles que mais preocupações podem suscitar prendem-se com a falta de formação 
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adequada das equipas, a pressão das metas definidas para cada CNO, que podem levar à 

massificação, fazendo com que prevaleça a visão economicista do processo, em detrimento 

da lógica formativa; e a resistência de alguns adultos face à metodologia.  

Por outro lado, ao debruçar-me sobre a construção identitária dos participantes, pude 

também constatar a riqueza dos contextos em que os mesmos se desenvolveram e que foram 

fonte de muitas aprendizagens, o que aponta para a necessidade de uma visão mais holística 

da aprendizagem, que deve ser tida em conta por todos os que trabalham em educação. 

Com efeito, a construção de uma sociedade baseada no paradigma da educação e formação 

ao longo da vida, que seja promotora de uma cultura de aprendizagem, implica entender que 

a formação da pessoa é um processo contínuo, inacabado e que engloba a aprendizagem 

formal, não formal e informal. Cabe aos sistemas o desenvolvimento de estratégias 

articuladas, de forma a dar resposta a esta necessidade. 

6.2. Perspectivas futuras  

 O trabalho de investigação desenvolvido e relatado nesta dissertação surgiu da necessidade 

que senti, como professora a desempenhar funções num CNO de, por um lado, aprofundar 

o meu conhecimento acerca do Sistema de RVCC e, por outro lado, de ter acesso às 

perspectivas dos adultos envolvidos, pois tratando-se de um sistema centrado na pessoa do 

aprendente, pareceu-me fazer sentido ouvir as suas vozes. Tratando-se de uma perspectiva 

inovadora e recente no nosso país, havia muito por onde avançar em termos de investigação, 

no entanto, optei por aprofundar conhecimento acerca do aspecto que me parecia mais 

interessante e mais marcante para os adultos: o impacto do processo em termos de 

reconstrução da identidade. 

No entanto, se algumas respostas foram encontradas, muitas inquietações e linhas de 

investigação foram também surgindo, relativamente à implementação do Sistema de RVCC, 

pelo que não descarto a hipótese de poder vir a desenvolver algumas delas, em futuras 

investigações.  

Estando o CNO onde exerço funções sediado numa escola, e tendo eu, neste momento, a 

clara noção da importância da articulação entre sistemas, essa poderia ser uma linha a seguir. 

Aliás, o desempenho das minhas funções permite-me constatar que muitos adultos que 

realizam o processo de RVCC manifestam vontade de prosseguir a sua formação, mas, 

depois, não têm ofertas que vão ao encontro das suas necessidades. Apesar da oferta 
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formativa para adultos ter vindo a ser alargada, nos últimos anos, provavelmente influenciada 

pela existência do CNO, a escola não é ainda o centro de aprendizagens que se ambiciona.  

Outra linha de investigação que me parece interessante seria a de continuar a seguir o 

percurso dos participantes nesta investigação, num follow-up que permitiria ter uma percepção 

do desenvolvimento da sua vida académica, durante os próximos anos. Parece-me 

interessante verificar se, efectivamente, a aprendizagem formal passou a ser parte integrante 

da identidade destes adultos e, mais uma vez, se os sistemas estão devidamente articulados de 

forma a poderem responder às suas necessidades. 

Com efeito, apesar de o caminho não estar ainda definido, sinto a necessidade de continuar a 

desenvolver conhecimento na área da formação e aprendizagem ao longo da vida, pois o 

estudo realizado aguçou-me a curiosidade e a vontade de prosseguir. 
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Anexo 1 

 

Declaração de Consentimento Informado 

O processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, no qual 

participou, foi recentemente implantado em Portugal, tem tido grande adesão por parte 

da população portuguesa, mas o seu impacto na vida dos participantes está ainda 

pouco estudado.  

Encontro-me, neste momento, a iniciar uma investigação, no âmbito de um mestrado 

em Educação e gostaria de poder contar com a sua colaboração. 

A investigação:  

 Pretendo investigar o impacto da realização do processo de RVCC na sua vida, 

mais concretamente no que diz respeito, à sua forma de ver o mundo e de analisar a 

sua experiência de vida. 

Estou particularmente interessada na sua percepção da realização do processo. 

Pretendo também levá-lo a reflectir sobre a forma como elaborou o seu portefólio 

sobre os seus planos para o futuro, em termos de aprendizagem. 

O que pretendo de si: 

 Autorização para: 

 Analisar o seu portefólio, 

 O entrevistar e proceder à gravação da/s entrevista/s (registo áudio), 

 Usar esses elementos na redacção de uma dissertaçãode mestrado. 

Será garantida a confidencialidade dos seus dados, bem como o anonimato, se assim o 

desejar. 

Os resultados da investigação serão divulgados numa dissertação de mestrado e 

poderão ser também divulgados em encontros, seminários, formações e outros 

eventos. 

 

A investigadora, 

 

 

(Adélia Barbosa Bentes) 
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Declaração do participante: 

 

Conheço as condições em que se desenvolverá a investigação e aceito participar, 

 

Nome:__________________________________________________________ 

 

Data:___________________ 

 

Assinatura:_____________________________________________________ 
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Anexo 2 

Guião da Entrevista 1 

Com esta entrevista semi-estruturada pretende-se essencialmente conhecer a percepção que os 

adultos tiveram do processo de RVCC 

 

Pergunta Principal 

 

Perguntas complementares 

 

Objectivo 

1- Como teve conhecimento da 

existência do processo de RVCC 

? 

 

1.1-Foi através de publicidade? 

1.2-Foi através de familiares / 

amigos 

Identificar a forma como o 

candidato tomou 

conhecimento do processo. 

 

2- O que o levou a inscrever-se 

no CNO? 

2.1- Foi influenciado? 

     2.1.1- Por quem? 

2.2- Foi difícil tomar esta 

decisão? 

     2.2.1- Porquê? 

2.3- Qual /quais o/os  

objectivo/s da certificação? 

Conhecer o tipo de 

motivação      ( pessoal, 

profissional, social) que 

levou o candidato a 

inscrever-se. 

3- Como imaginava que seria o 

processo de RVCC ? 

3.1- Semelhante ao que foi? 

3.2- Diferente do que foi? 

      3.2.1- Em que aspectos? 

Conhecer a imagem que o 

candidato tinha do processo 

antes de o fazer. 

4-Quais as principais diferenças 

que identifica, relativamente ao 

ensino formal? 

4.1- Considera-as uma 

vantagem ou uma 

desvantagem? 

4.2- Porquê? 

 

Levar o adulto a comparar 

os dois sistemas. 

4- Que dificuldades encontrou? 

 

4.1- Foram desmotivantes? 

4.2- Como as superou? 

Conhecer as dificuldades 

encontradas pelo candidato, 

bem como as estratégias e 

superação. 

5- Quais as estratégias utilizadas 

para concluir com sucesso o 

processo? 

5.1- Fez pesquisas / 

formações? 

5.2- Recorreu a amigos /    

familiares? 

5.3. Recorreu aos técnicos do 

CNO? 

Conhecer a percepção que o 

adulto teve do processo. 

6- Como caracteriza a relação 

com os vários intervenientes 

(técnicos, colegas, avaliador 

externo)? 

 

6.1- Foram uma mais valia? 

       6.1.1- Porquê? 

6.2- O que salienta da relação 

com cada um destes 

elementos? 

 

Conhecer a percepção que o 

adulto teve do processo, em 

termos de relação com os 

intervenientes. 

7- O que acha que aprendeu 

durante o processo? 

7.1- Que tipo de 

aprendizagens fez? 

  7.1.2- Como as fez ? 

7.3 – Qual a importância 

Conhecer a perspectiva dos 

adultos relativamente às 

aprendizagens efectuadas. 
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dessas aprendizagens? 

8- O que mudou na sua vida, 

depois de concluir o processo? 

8.1- Tem novos projectos? 

8.2- Sente-se mais 

autónomo? 

8.3. Sente-se mais valorizado? 

8.2- A que níveis se 

verificaram as mudanças?  

- Pessoal? 

-Profissional? 

- Social? 

Conhecer o contributo do 

processo de RVCC para 

mudanças operadas na vida 

do candidato. 

 

9- O que mudou em si, durante e 

após a certificação? 

9.1- Como se via e como se 

vê, enquanto aprendente? 

9.2- Como caracteriza as 

aprendizagens que fez ao 

longo da sua vida? 

9.2.1- Que importância lhes 

atribui?  

Conhecer o impacto do 

processo de RVCC em 

termos de mudança da auto-

imagem  

10- O que representou para si a 

construção do seu Portefólio ? 

 

 

10.1-Foi importante 

relembrar e contar a sua 

história de vida? 

10.1.1- Porquê? 

10.2- Foi importante reflectir 

sobre o que aprendeu? 

10.2.1. – Porquê? 

Conhecer a percepção do 

candidato relativamente à 

metodologia do processo. 

10- Qual o seu grau de satisfação 

pessoal relativamente ao facto de 

ter conseguido a certificação?  

 10.1- Sente-se mais 

valorizado? 

10.2- Sente-se realizado? 

 

Conhecer o impacto do 

processo de RVCC em 

termos de realização pessoal. 

11- Frequenta ou pretende vir a 

frequentar alguma formação 

depois de ter concluído o 

processo? 

 

11.1- Se sim, qual? 

11.1.1- Qual a razão da 

escolha? 

11.2- O facto de ter feito o 

RVCC influenciou a sua 

decisão? 

Conhecer os projectos de 

formação do candidato. 
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Anexo 3 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

PARA A ELABORAÇÃO DE UMA AUTOBIOGRAFIA 

 

Na elaboração da sua Autobiografia, sugerimos que a divida em 4 partes: Infância, 

Adolescência, Adulto e momento presente. 

Deve começar por fazer um trabalho de reflexão pessoal sobre todas as experiências 

que teve em cada uma das etapas de vida. Começar por listar todas as situações de vida 

onde adquiriu uma aprendizagem. O que aprendeu?, onde aprendeu? e com quem 

aprendeu? 

Na fase de infância e da adolescência, deverá reflectir sobre: 

- as experiências mais significativas que decorreram em contexto informal (com a 

família e amigos); 

-o seu percurso escolar (escolaridade, datas, aspectos positivos e negativos, 

dificuldades, facilidades, principais aprendizagens e razão pela qual deixou a escola). 

Na fase de adulto, deverá reflectir sobre: 

- o seu percurso escolar e formativo ( se frequentou formação; que cursos / acções de 

formação; em que datas ocorreram; quais as aprendizagens e de que forma 

contribuíram para o seu enriquecimento pessoal e / ou profissional); 

- o seu percurso profissional ( experiências de trabalho e/ou profissões exercidas ao 

longo da vida; datas em que decorreram; que idade tinha; nome da empresa; que 

saberes e competências resultaram dessas experiências profissionais; dificuldades que 

foi encontrando no seu percurso e como contornou essas dificuldades; …) 

- o seu percurso pessoal e social ( preocupações ambientais e sociais; gestão familiar; 

partilha de responsabilidades; o que gosta de fazer nos tempos livres; associações e 

grupos de trabalho; o seu contributo para a comunidade local, regional ou global. 

No momento actual e após a  reflexão sobre o seu percurso de vida até ao momento, 

deverá reflectir sobre os seus projectos pessoais, formativos e profissionais e incluir 

um Projecto de Vida. 
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Anexo 4 

Guião de Análise dos Portefólios 

 

Objectivo: ter acesso à reflexão do autor sobre o seu passado, presente e futuro como 

aprendente, permitindo aceder à auto-imagem do aprendente, ao processo de construção 

identitária, ao longo da vida ( incluindo a realização do processo de RVCC); bem como às 

expectativas e planos para o futuro. 

Foram assim delineados os seguintes tópicos de análise: 

- Contexto em que o indivíduo se desenvolveu  

- esfera familiar 

- esfera social 

- Conhecimento da formação de si através de: 

- Contextos, situações (incidentes críticos) e actividades 

- Pessoas / relações 

- Escolhas ( opções de vida) 

- Experiências de aprendizagem mais significativas  

- Saber (conhecimentos) 

- Saber fazer (competências) 

- Saber Ser ( valores) 

- Saber Estar  

- Forma como encarou o processo de RVCC 

 Motivações iniciais 

Percepção do desenvolvimento do processo 

- Projectos de desenvolvimento para o futuro  
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Anexo 5 

Calendarização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

1.Início da investigação sobre o quadro de referência teórico – 

leitura e registo da informação. 

 

 

 

 

Setembro 

1.Continuação da investigação sobre o quadro de referência 

teórico. 

2.Contacto com os intervenientes. 

3.Elaboração do guião de análise do portefólio. 

4.Início da redacção da dissertação. 

 

 

 

 

Outubro 

1.Continuação da investigação sobre o quadro de referência 

teórico. 

2.Selecção dos participantes no estudo. 

3.Leitura e análise dos portefólios dos adultos. 

4.Elaboração do guião da entrevista. 

5.Continuação da redacção da  dissertação. 

6.Realização de entrevistas audiogravadas. 

 

 

 

 

Novembro 

/ 

Dezembro 

1.Continuação da investigação sobre o quadro de referência 

teórico. 

2.Transcrição das entrevistas. 

3.Continuação da análise dos portefólios dos adultos. 

4.Início da análise e tratamento de dados 

5.Continuação da redacção da dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

Janeiro / 

Fevereiro 

1.Continuação da actualização do quadro de referência teórico. 

2.Realização das segundas entrevistas. 

3.Continuação do processo de análise e tratamento de dados. 

4.Continuação da redacção da dissertação. 

5.Redacção dos estudos de caso 

 

 

 

Março / 

Abril 

1.Continuação da actualização do quadro de referência teórico. 

2.Continuação do processo de análise e tratamento de dados. 

3.Continuação da redacção da dissertação. 

4.Redacção da 3ª entrevista ( se necessário) 

 

 

Maio / 

Junho  

1.Continuação da actualização do quadro de referência teórico. 

2.Conclusão do processo de análise e tratamento de dados. 

3.Redacção da versão final da dissertação. 

4.Entrega da dissertação 

 



 

 

 


