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Resumo 

 

O presente trabalho centra-se na exploração do campo de educação e formação de 

adultos pouco escolarizados. O trabalho tem por base uma análise reflexiva sobre a 

evolução da educação e formação de adultos ao longo do tempo, os seus diferentes 

contextos e práticas, as perspetivas em que assentam as metodologias de 

reconhecimento de adquiridos experienciais e o papel do Profissional de RVC. 

Procurou-se fazer um balanço reflexivo sobre a prática deste interveniente no Centro 

Novas Oportunidades, o que originou a construção de um projeto de intervenção 

visando a alteração da metodologia adotada no processo de RVCC de nível básico.  

O projeto teve como principais objetivos: a distinção da etapa de Reconhecimento e a 

de Formação Complementar de forma a incrementar o balanço de competências; 

potenciar no adulto uma maior consciência das suas competências e das áreas onde 

necessita de formação para o nível de certificação a atingir; agilizar o Processo em 

termos rentabilização e otimização de recursos humanos (formadores) e do tempo de 

duração do Processo; agilizar o diagnóstico de necessidades de formação 

complementar.  

Com vista a atingir estes objetivos foi alterado o número de sessões de 

reconhecimento das quatro áreas de competência-chave e os instrumentos de 

mediação utilizados nas sessões coletivas. Esta alteração permitiu atingir os objetivos 

propostos. 
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Adquiridos Experienciais, Profissional de RVC, Processo de RVCC de nível básico. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present work focuses on exploring the field of adult education and training of 

people with poor schooling skills. The work is based on a reflective analysis of the 

development of adult education and training over time, its different contexts and 

practices, the perspectives in which the methodologies for recognition of acquired 

experience are based and the professional role of the RVC trainer. We tried to make a 

reflexive swing on the practice of intervening in the New Opportunities Centre which 

gave rise to the construction of an intervention project aimed at changing the 

methodology adopted in the basic level of the RVCC process. 

The project had as main objectives: the distinction and recognition of further training in 

order to improve the assessment of competences and the increase in adult awareness 

of their competences and of the areas where they need training to achieve their goals; 

make the process more effective in terms of monetization and optimization of human 

resources (trainers) and the duration of the process and speed up the diagnosis of 

further training needs. 

In order to achieve these goals the number of sessions for the recognition of the four 

key areas of expertise and the mediation instruments used in collective sessions have 

changed. This amendment has been effective in achieving the proposed objectives. 
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Introdução 

 

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito do Ciclo de Estudos Conducente ao 

Grau de Mestre em Ciências da Educação, na área de especialização de Formação de 

Adultos, mais concretamente no âmbito da temática “Jovens e Adultos pouco 

escolarizados”.  

 

Este trabalho pretende ser um olhar mais profundo sobre o campo da educação e 

formação de adultos e a minha prática profissional nesta área, como Profissional de 

RVC. 

 

Num contexto de aprendizagem reflexiva e experiencial, esta exposição passou por 

reviver o passado, pensar o presente para equacionar ações no futuro. 

 

Este trabalho está estruturado em três capítulos. 

 

No capítulo I - Uma reflexão sobre o campo da educação de adultos, a partir da 

bibliografia analisada e proposta neste curso. 

 

No capítulo II – Uma reflexão sobre o meu próprio processo de aprendizagem e a 

minha prática profissional. 

 

No capítulo III – A apresentação de um projeto profissional resultante da reflexão 

sobre o impacto desta experiência de aprendizagem (referida nos capítulos 

anteriores). 

 

Termino por apresentar uma reflexão sobre as aprendizagens decorrentes deste ciclo 

de estudos. 
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Capitulo I 

 

A Educação e Formação de Adultos - Contextos e Práticas 
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1.1 - A evolução histórica da Educação de Adultos - Da Revolução Francesa até 

à primeira metade do século XX 

 

Hoje em dia muito se fala e se ouve falar de educação para a vida e aprendizagem ao 

longo da vida. Estes conceitos assentam na ideia de uma educação que deixou de ser 

estática, isto é, numa educação ou aprendizagem que deixa de estar confinada 

apenas ao espaço da escola e ao tempo correspondente. Até há bem pouco tempo a 

aprendizagem era vista como algo que acontecia na infância, a educação restringia-se 

a uma idade e um tempo precisos, que eram relativamente curtos. Nesta altura não 

havia, assim, uma noção estabilizada de uma educação e de aprendizagem que se 

prolongava ao longo da vida, apesar desta, implicitamente, existir. Pois, ao existirmos 

aprendemos. Conforme refere Rui Canário (2008:11) a educação é “um processo que 

se confunde com o processo de vida de cada indivíduo”. 

 

A Educação de Adultos tem vindo, nos últimos anos, a assumir uma crescente 

centralidade no debate da problemática educativa. O seu campo de ação torna-se 

cada vez mais vasto, multiplicando-se as suas práticas, com as suas diferentes 

finalidades e estratégias. É um campo quadripolar pois a educação pode desenvolver-

se em diferentes contextos, numa vertente escolar, de formação profissional, de 

animação sociocultural e de desenvolvimento local (Canário, 2006).  

 

Com a Revolução Francesa surge o conceito de educação de adultos como educação 

permanente (educação presente em todas as idades), criando-se em 1794 o 

Conservatório Nacional das Artes e Ofícios – instituição de referência neste domínio. 

Desde a Revolução Francesa até à primeira metade do século XX, a educação de 

adultos desenvolveu-se em torno do “nascimento e emergência do conceito, iniciativas 

do Estado no sentido de tomar a seu cargo a alfabetização dos iletrados, iniciativas 

associadas à formação profissional e à educação política visando o exercício do 

sufrágio universal” (Canário, 2008:11).  

 

De uma forma algo simplista pode dizer-se que a emergência da educação de adultos 

se localiza na Idade das Luzes e que se foi desenvolvendo até à Segunda Guerra 

Mundial, altura a partir da qual passou a assumir um carácter deliberado, sistemático e 

alargado, tendo-se consolidado através de iniciativas do Estado e de iniciativa popular, 

não estatal. Os “30 anos gloriosos” pós-guerra foram marcados, conforme Canário 

(2008: 12), por “uma “explosão” da educação de adultos que deixa de estar disponível 
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apenas para um pequeno número de categorias socioprofissionais ou socioculturais 

para passar a ser proposta ou mesmo imposta a todos”.   

 

As iniciativas de educação de adultos ao terem origem em organizações não estatais, 

contribuíram “para o fim (pelo menos teórico) do “monopólio educativo” da instituição 

escolar” (Canário, 1999:16). A escola deixa de ser a única instituição educativa, 

passando-se a reconhecer um carácter educativo na experiência de vida dos 

indivíduos em diversos contextos sociais, entendendo-se todas as organizações 

sociais como educativas, permitindo “ultrapassar uma divisão dicotómica entre 

instituições educativas e não-educativas” (Canário, 1999:17), mesmo que os fins 

educativos de algumas instituições não sejam a sua atividade principal ou secundária. 

 

O período dos 30 anos pós 2ª guerra mundial foi marcado por um processo de 

crescimento económico nunca antes observado na história mundial e, 

consequentemente, por uma expansão da oferta educativa dirigida a adultos, bem 

como o crescimento exponencial dos sistemas escolares. Vive-se a afirmação de uma 

ideologia “desenvolvimentista” que, de forma extremamente otimista, via no 

investimento educativo o principal agente para o desenvolvimento e a construção de 

“sociedades de abundância”, ou seja, considerava que do investimento educativo 

dependia o desenvolvimento económico. (Canário, 1999, 2008). 

 

Com este reconhecimento estabeleceu-se uma associação entre o crescimento 

económico e a elevação geral dos níveis de qualificação escolar das populações e, 

numa visão da teoria do capital humano, as despesas com a educação eram vistas 

como um investimento necessário ao desenvolvimento (Canário, 1999, 2008). 

 

1.2 - A educação de Adultos em Portugal 

 

No plano nacional, a educação de adultos só ganha relevo no pós 25 de abril. Na 

Primeira República há um esforço de alfabetização, a escolaridade obrigatória 

aumenta para seis anos, no entanto os resultados conseguidos foram muito poucos. 

Em 1926 quase 70% da população era analfabeta (Nogueira, 1996). Com o Estado 

Novo a situação não se inverteu, bem pelo contrário o analfabetismo era visto como 

um aliado do sistema vigente. Na década de 50 houve uma campanha de 

alfabetização mas que pouco contribuiu para a diminuição do analfabetismo. 
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As ofertas educativas de iniciativa estatal e financiadas por organismos internacionais 

dirigidas ao público adulto, mantiveram o mesmo modelo de trabalho educativo que 

vinham seguindo desde o século XIX – modelo alfabetizador – uma vez que não 

tinham como objetivo ensinar a pensar, nem a codificar a experiência ou o próprio 

pensamento, mas apenas ensinar a ler, a escrever e a memorizar, através de uma 

alfabetização recetiva (Fernández, 2006). Conforme Fernández (2008:75) “a 

alfabetização foi, em muitas ocasiões, um instrumento mais dominador do que 

libertador”. 

 

A escola assumiu a liderança desta tarefa não só com as crianças mas também com 

os adultos, mas não potenciou da mesma forma o uso social da cultura literária, dado 

que o modelo alfabetizador “é um modelo que se centra na alfabetização como 

possibilidade de promoção escolar e académica e esquece a sua dimensão de 

utilidade social” (Fernández, 2008:81). 

 

Com a revolução de abril de 1974 e a democracia alterou-se o contexto sócio-político 

da educação em geral e da educação de adultos, em particular. As energias contidas 

libertaram-se e surgem múltiplas iniciativas de base. A esperança numa nova 

sociedade constitui o incentivo para aqueles que agora, através da aquisição de novos 

saberes, queriam participar no desenvolvimento do país (Lima, 2008).  

 

Surgem, assim, várias iniciativas, um pouco por todo o país, a nível local, de grupos 

culturais ou de educação popular (Canário, 2008). Estas ações locais baseadas no 

desenvolvimento de dimensões educativas das práticas sociais assentaram em 

métodos de animação sociocultural, nas quais os próprios indivíduos concebiam os 

seus próprios percursos de aprendizagem (Gomes, 2003). Privilegia-se o modelo 

dialógico social da educação “que dedica-se, fundamentalmente, a facultar 

aprendizagens de competências que permitam interagir, de uma forma reflexiva e 

imaginativa, na vida quotidiana e estrutural da sociedade” (Fernandez, 2008:75). 

 

Conforme Rui Canário (2008:59), este período, imediatamente após o 25 de abril, de 

educação popular foi “influenciado pelas ideias e práticas de Paulo Freire, foi efémero, 

mas deixou marcas que foram retomadas, alguns anos mais tarde, no inicio dos anos 

80, no quadro da conceção de um Plano Nacional de Alfabetização e educação de 

Adultos (PNAEBA)”. Conforme o autor, este Plano foi uma “referência muito positiva 

de inovação”, porém ficou aquém das expectativas e das metas traçadas, apesar dos 

esforços e do elevado potencial socioeducativo. 
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Com a entrada de Portugal na União Europeia, em 1986, foi criada a Lei de Bases do 

Sistema Educativo (Lei 46/86), com o objetivo de introduzir mudanças profundas e 

sistemáticas no nosso país, com a finalidade de combater o “atraso” e promover a 

“modernização” económica (Canário, 2006). Contudo, todo o texto se organiza em 

função do sistema de ensino das gerações jovens, menorizando a importância 

concedida à educação e formação de adultos, bem como às modalidades educativas 

não formais. Esta Lei definiu a educação de adultos como um subsector que integrou 

duas ofertas, o ensino recorrente e a formação profissional (Canário, 2006, 2008). 

 

Pode dizer-se que a educação de adultos nas décadas de 80 e 90 resumiu-se ao 

ensino recorrente, o qual segundo as palavras de Canário (2008:59) “se tornou um 

apêndice do sistema escolar regular, acolhendo os jovens que têm insucesso e/ou 

abandonam precocemente o ensino regular”. De acordo com Gomes (2005:4) “uma 

função paliativa das dificuldades com que se depara o ensino regular”. 

 

Mais tarde, o ensino recorrente viria a revelar complexos problemas de abandono e 

dificuldades de articulação com a educação extraescolar. A formação profissional 

tende a ser uma via autónoma e paralela em relação à educação e formação geral, e 

revela antagonismos estruturais, afastando-se da articulação da educação popular e 

da educação de base (Lima, 2008). 

 

Fortemente relacionado com os níveis de qualificação dos portugueses e com a 

configuração da estrutura socioprofissional, uma vez que esta é determinante nas 

condições de existência dos indivíduos e, consequentemente, do sistema de 

oportunidades existente, encontram-se os resultados do estudo desenvolvido sobre a 

Literacia em Portugal, coordenado por Ana Benavente (1996). Antes de mais, importa 

referir que se entende por literacia a “capacidade efetiva de uso das competências 

básicas de leitura, escrita e cálculo para o processamento de informação escrita na 

vida quotidiana” (Gomes, 2003:64). 

 

As condições de existência dos indivíduos constituem-se como causa e como efeito 

dos níveis de literacia revelados, “os recursos disponíveis nos meios sociais de origem 

e aqueles que estruturam, nas situações presentes, os modos de vida e as inserções 

socioprofissionais das pessoas, tendem a condicionar o desenvolvimento de práticas 

de literacia e a aquisição das competências correspondentes. Pelo seu lado, as 

competências de literacia possuídas não deixam de restringir ou potenciar o acesso a 
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leques mais ou menos delimitados de inserções socioprofissionais e estilos de vida” 

(Benavente et al, 1996:134). 

 

Segundo Maria do Carmo Gomes (2003), a falta de competências de literacia origina 

uma outra forma de exclusão social, a literexclusão. Esta é uma das dimensões da 

exclusão social e “que revela as incapacidades processuais dos indivíduos se 

relacionarem e utilizarem informação escrita em materiais impressos através das 

competências básicas de literacia, como são a leitura, a escrita e o cálculo” (Gomes, 

2003:88). 

 

Não obstante, este estudo para além de ter demonstrado que os baixos níveis de 

literacia da população portuguesa estão fortemente relacionados com as baixas 

qualificações, também ficou demonstrado que os graus de escolaridade não possuem 

uma correspondência direta com os níveis de literacia, dado que ao contrário do que 

se poderia supor, aproximadamente 18% e 2% dos inquiridos com o 1º e 2º ciclos do 

ensino básico, respetivamente, situavam-se no nível zero de literacia. Em 

contrapartida, no nível 4 de literacia situavam-se com aproximadamente 4%, 7% e 

25% os inquiridos com o 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico respetivamente. Estes 

resultados evidenciam quer os baixos níveis de qualificação da população portuguesa, 

quer a existência de uma percentagem da população que possui mais competências 

do que aquelas correspondentes ao grau de escolaridade atingido, ou seja, que 

possuem competências que não estão certificadas com um diploma escolar. As 

relações entre os níveis de literacia e o ensino formal “são fortes mas estão longe de 

ser simples ou lineares [tendo-se observado] diferentes distribuições dos níveis de 

literacia dos inquiridos para cada um dos graus de ensino” (Benavente et al, 

1996:128). 

 

Ao longo dos trajetos de vida dos indivíduos, as aquisições escolares sofrem 

transformações em função dos quadros sociais de existência. Se por um lado esses 

quadros, quer por via de aprendizagens informais decorrentes da vivência quotidiana, 

quer por via de aprendizagens não formais, podem propiciar o desenvolvimento e 

consolidação de capacidades (Wittorski e Le Boterf, cit in Pires, 2005) as 

competências desenvolvem-se na intersecção de situações formais de 

educação/formação, de situações não-formais (empresas, sindicatos, comunidades...) 

e de situações informais (quotidiano, vida familiar, etc.) de forma progressiva ao longo 

da vida dos sujeitos, por outro lado, podem propiciar a perda de saberes e 

competências adquiridas em contextos formais de educação (Benavente et al, 1996). 
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É neste contexto de baixas qualificações escolares e de reduzidos níveis de literacia 

da população adulta em Portugal, que ganha sentido um desenvolvimento e um 

investimento na educação de adultos como forma de requalificar a sociedade 

portuguesa, “a aposta na educação de adultos, como processo de escolarização 

proporcionador, não só de competências básicas formais, mas também de 

aprendizagens formais, revela-se uma ferramenta indispensável para o processo de 

desenvolvimento das sociedades modernas ou a caminho da modernidade” (Gomes, 

2003:86/87).  

 

1.3 - Da Educação Permanente à Aprendizagem ao Longo da Vida - Duas 

Perspetivas em Confronto 

 

No início da década de 70 do século XX, surge o movimento da educação 

permanente.  

 

A educação permanente assenta numa abordagem humanista. O enfoque desta 

abordagem é no potencial de desenvolvimento da pessoa.  

De acordo com a Conferência geral da Unesco de 1976, a educação permanente “não 

é um simples prolongamento da educação tradicional”, contempla um “conjunto de 

processos organizados de educação, qualquer que seja o conteúdo, o nível e o 

método, quer prolonguem ou substituam a educação inicial dispensada nos 

estabelecimentos escolares e universitários e sob forma de aprendizagem profissional 

(…) fazem evoluir as suas atitudes ou o seu comportamento na dupla perspetiva de 

desenvolvimento pessoal integral e de participação no desenvolvimento 

socioeconómico e cultural equilibrado e independente” (Canário, 2008:36).  

 

Da análise às várias conferências da UNESCO nos últimos 30 anos sobre a educação 

de adultos, observa-se que o discurso foi-se alterando, passando de uma perspetiva 

humanista da educação de adultos para uma abordagem da educação ao serviço da 

gestão de recursos humanos (Cavaco, 2008). Conforme Carré e Caspar (1999, cit in 

Cavaco, 2008) “em menos de trinta anos passou-se de uma visão social e humanista 

de educação permanente para uma visão económica e realista da produção de 

competências”. Concretiza-se assim uma rutura com os ideais do movimento da 

educação permanente.  
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Na Europa a orientação da Aprendizagem ao Longo da Vida surge nos anos 90 e 

aposta numa perspetiva de educação e formação dirigida para as questões do 

emprego. No livro Branco da Educação e Formação (1995) a educação e formação 

são entendidas como instrumentos ativos das políticas de crescimento económico e de 

emprego. Defende-se que a promoção da educação e formação é fundamental para 

superar o problema do desemprego e da exclusão social (Pires, 2005). Embora se dê 

importância aos adquiridos experienciais em contextos de formação não formal e 

informal, a educação formal continua a ter o papel de destaque (Cavaco, 2008). Em 

Portugal isso é claramente visível dado que cada vez mais as políticas de educação e 

formação de adultos priorizam a aposta na formação profissional para 

desempregados, temos como exemplo o atual programa Vida Ativa, desenvolvido pela 

rede do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Também as formações 

profissionais financiadas através do POPH (Programa Operacional Potencial Humano) 

não contemplam o público reformado. Conforme Cármen Cavaco (2008:116): 

 

“O predomínio da lógica de modernização e de gestão de recursos humanos 
que tem vindo a manifestar-se na última década afigurou-se incompatível, a 
nível nacional, com a aposta política na alfabetização e educação de base, 
preferindo-se apostar preferencialmente na formação profissional, com a 
crença em que tal seria suficiente para resolver as questões da 
empregabilidade, da competitividade, e do desenvolvimento económico”. 
 

 

Os documentos produzidos pela Comissão Europeia a este respeito preconizam um 

discurso de responsabilização dos indivíduos pela sua formação e nível de 

empregabilidade (Cavaco, 2008). Passou-se, no campo da formação e educação, do 

modelo da qualificação para o modelo da competência. Nos anos 60, era um requisito 

de promoção social, enquanto, neste momento, o modelo da competência é uma 

condição para a empregabilidade, ou seja, encara-se a educação como uma 

preparação para o trabalho (Alves, 2007; Cavaco, 2008). 

 

O aparecimento desta nova realidade leva a que o campo da formação de adultos seja 

orientado para a formação de recursos humanos e faça prevalecer a “educação como 

uma mercadoria, concebendo-a como um processo de produção para o mercado de 

trabalho de indivíduos “empregáveis”, “flexíveis”, “adaptáveis” e “competitivos”” 

(Charlot, 2005 cit. in Canário, 2006: 259). A formação desempenha hoje outras 

funções sociais que não a aprendizagem, tem funções politicas e económicas e de 

financiamento das próprias empresas. Passa-se de uma lógica de emancipação do 
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sujeito (modelo dialógico social segundo Florentino Sanz Fernández) para uma lógica 

de gestão de recursos humanos ou modelo económico produtivo (Fernández, 2008). 

 

Nesta corrente de atuação, em 2000, a Comissão Europeia publica o Memorando 

sobre a Aprendizagem ao Longo da Vida, apresentando uma nova perspectiva de 

aprendizagem, que tem como principais objetivos a promoção da cidadania ativa e o 

favorecimento da empregabilidade e que reconhece e valoriza as aprendizagens 

experienciais dos adultos, nomeadamente as aprendizagens não-formais e informais 

que as pessoas efetuaram à margem dos sistemas tradicionais de ensino, em todo o 

processo de aprendizagem ao longo da vida (Cavaco, 2008; Pires, 2005; 2007).  

 

Segundo o Memorando, a aprendizagem inscreve-se num contínuo temporal (lifelong), 

e numa multiplicidade de contextos (lifewide), no âmbito da Sociedade do 

Conhecimento. (Pires, 2005; 2007). Passa a existir a necessidade de articular as 

várias aprendizagens desenvolvidas: aprendizagem formal (que ocorre em instituições 

de ensino e formação e conduz a diplomas e qualificações); aprendizagem não formal  

(resultante de ações desenvolvidas fora dos sistemas formais e que não conduzem 

necessariamente à certificação); aprendizagem informal (surge a partir das situações 

mais amplas da vida, da vivência do quotidiano e não são necessariamente 

intencionais, podendo portanto haver maiores dificuldades em reconhecê-la, como tal, 

individualmente e socialmente). 

 

Nas últimas décadas, as práticas de Reconhecimento e Validação de Adquiridos 

Experienciais passaram de uma prática social marginal para um local central e de 

visibilidade crescente nos sistemas de educação e formação na Europa. No contexto 

português, verificamos isso através da criação e desenvolvimento quer dos cursos de 

Educação e Formação de Adultos (EFA), quer da implementação dos Centros de 

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

2006). 

 

1.4 - O Reconhecimento de Adquiridos Experienciais  

 

As primeiras práticas de reconhecimento de adquiridos experienciais surgiram entre 

1950 e 1970 e assentavam numa tradição humanista (Cavaco, 2008). 
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De acordo com Canário (2006) existem dois momentos históricos que deram origem 

às práticas de reconhecimento de adquiridos.  

O primeiro destes remonta ao período imediatamente posterior ao fim da Segunda 

Guerra Mundial. Os jovens soldados americanos regressam da guerra e reencontram 

um mercado de trabalho profundamente alterado que, entretanto, durante os anos de 

guerra, fora ocupado pela mão-de-obra feminina, dificultando assim a sua reinserção 

profissional. O prosseguimento de estudos parecia uma solução, todavia, os veteranos 

de guerra recusavam retomar os estudos, exatamente no ponto onde os tinham 

interrompido. Para além disso, consideravam que haviam adquirido conhecimentos 

durante a sua experiência militar que não estavam a ser reconhecidos pelas 

instituições educativas ou pelas empresas. Assim, as autoridades educativas viram-se, 

então, confrontadas e pressionadas, a considerar as aprendizagens adquiridas pela 

experiência vivida durante a guerra (Canário, 2006; 2008).  

 

Um segundo momento deu-se nos anos 60, no Quebeque, associado aos movimentos 

feministas que reivindicavam que não deveriam ser considerados apenas os diplomas 

escolares para definir o acesso ao ensino superior, valorizando-se os percursos 

experienciais de mulheres com percursos escolares curtos (Canário, 2006; 2008).  

 

Esta prática começou assim a estender-se a vários países, como foi o exemplo da 

França e da Inglaterra, nos anos 80. E, mais recentemente, o caso da Irlanda, da 

Finlândia, da Austrália, da Alemanha, da Espanha e Portugal.  

 

O reconhecimento de adquiridos encara o adulto como o principal recurso da sua 

formação e evita o erro de pretender ensinar às pessoas o que já sabem. Esta prática 

tem como fundamento a cumulatividade das experiências vividas e a capacidade do 

sujeito para as analisar e refletir. Aquilo que a vida ensina pode revelar-se bem mais 

importante para a concretização de novas aprendizagens do que o percurso escolar 

(Canário, 2008). 

 

1.5 - As práticas de Reconhecimento de Adquiridos em Portugal 

 

Em resposta à necessidade de encontrar soluções para o grave problema do défice de 

escolarização da população portuguesa e de assegurar que essas soluções fossem 

suficientemente inovadoras ao ponto de romperem com modelos e formatos 

educativos inadequados aos públicos adultos a quem se destinavam, foi, em 1999, 



 
 

12 

criada a Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos (ANEFA). A Agência 

teve como missão inicial “pensar” e “criar” em Portugal uma educação e formação de 

adultos que, contrariamente à tradição e ao pensamento académico português, 

traduzisse as ligações que deveriam existir entre a educação, a formação e o emprego 

(Quintas, 2008). 

 

A ANEFA desenvolveu diversas atividades no sentido da qualificação da população 

adulta portuguesa. São exemplos dessas atividades as Ações S@ber+, os Cursos de 

Educação e Formação de Adultos e os Centros de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências (Cavaco, 2008). 

 

O enquadramento em Portugal dos Centros de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências (CRVCC), remete-nos para o Conselho Europeu de 

Lisboa realizado em Março de 2000 e para a Estratégia Nacional para a Aprendizagem 

ao Longo da Vida. Do Conselho Europeu, surgiu um conjunto de desígnios para toda a 

Europa com o intuito de se concretizar uma estratégia global e coerente de 

aprendizagem ao longo da vida, tendo sido definidos como objetivos, entre eles, “(…) 

melhorar significativamente a forma como são entendidos e avaliados a participação e 

os resultados da aprendizagem, em especial da aprendizagem não-formal e informal” 

(Comissão Europeia, 2000:4).  

 

Com a Estratégia Nacional para a Aprendizagem ao Longo da Vida, é pretendido dar 

seguimento às orientações do Conselho Europeu, com vista a uma melhor 

empregabilidade mediante o aumento das qualificações escolares, sendo objetivo do 

Plano Nacional de Emprego a “construção gradual do Sistema de Reconhecimento, 

Validação e Certificação das Competências (RVCC) adquiridas ao longo e em todos 

os domínios da vida, visando a certificação escolar e profissional, o qual se estenderá 

a todo o território nacional, segundo critérios de densidade demográfica e de dispersão 

geográfica, tendo em vista o atenuar das assimetrias regionais, favorecendo a 

equidade de oportunidades” (MSST, 2003:16). 

 

Inicialmente a implementação de um Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação 

e Certificação de Competências (Portaria N.º 1082-A/2001, de 5 de Setembro) esteve 

sob a responsabilidade da ANEFA (Agência Nacional de Educação e Formação de 

Adultos), depois passou para responsabilidade Direcção-Geral de Formação 

Vocacional (DGFV). Em 2007, a DGFV passa a designar-se Agência Nacional para a 

Qualificação, I.P. (ANQ) (Decreto-Lei 276-C/2007 de 31 de Julho) e, atualmente, 
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Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional (ANQEP). Os termos 

educação e formação (que compunham o nome da ANEFA ou da DGFV) 

desaparecem dando lugar à qualificação. A atual ANQEP encontra-se sob a tutela dos 

Ministérios da Economia e do Emprego e da Educação e Ciência, em articulação com 

o Ministério da Solidariedade Social (Decreto-Lei nº36/2012). 

 

O Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências tem como 

base o reconhecimento de competências que foram desenvolvidas pelo sujeito ao 

longo da vida e em vários contextos - informais, não-formais e contextos formais 

(quando estes últimos correspondem a percursos não finalizados).  

 

No contexto dos documentos produzidos na ótica da aprendizagem ao longo da vida 

entende-se competência como uma "combinatória de capacidades, conhecimentos, 

aptidões e atitudes apropriadas a situações específicas, requerendo também 'a 

disposição para' e 'o saber como' aprender" (Comissão Europeia, 2004). E neste 

mesmo sentido, mas de modo mais concreto e circunscrito, a definição de 

competências-chave é a de "um conjunto articulado, transferível e multifuncional, de 

conhecimentos, capacidades e atitudes indispensáveis à realização e desenvolvimento 

individuais, à inclusão social e ao emprego." (Comissão Europeia, 2004).  

 

Cada sujeito constrói e desenvolve competências de forma experiencial e que não têm 

correspondência a um diploma. É neste fundamento que se desenvolve o dispositivo 

de reconhecimento e validação de competências, em que “a experiência é 

considerada como uma fonte legítima de saber, [como um espaço de aprendizagem] 

que pode (e deve) ser formalizado e validado” (Pires, 2005:368). As competências 

decorrentes da experiência de vida, resultantes de aprendizagens intencionais ou 

espontâneas em contextos não-formais e informais, ao longo de toda uma trajetória 

pessoal, social e profissional, são reconhecidas e valorizadas com a atribuição de um 

“valor de uso” perante o mercado de trabalho e perante a sociedade (Pires, 2005). 

 

No âmbito do Plano Nacional de Emprego e do Plano Tecnológico, foi criada a 

Iniciativa Novas Oportunidades (INO), no final de 2005, programa que propõe a 

aceleração da qualificação da população portuguesa, passando o nível secundário 

(12.º ano de escolaridade) a ser o patamar mínimo de certificação, num esforço de 

tentar equiparar os nossos níveis de instrução aos da restante Comunidade Europeia. 

Para alcançar os objetivos desejados, a iniciativa integra dois eixos de intervenção: o 
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primeiro, orientado para a qualificação de jovens e o segundo, para a qualificação de 

adultos, cada um deles com metas e estratégias próprias. 

 

Quanto ao eixo adultos, quer os cursos EFA, quer os centros de RVCC, resultam da 

iniciativa de uma multiplicidade de entidades promotoras, o que vai permitir, pela 

primeira vez, que uma rede relativamente densa de entidades não estatais e estatais, 

de âmbito local e regional, seja diretamente envolvida na educação e formação de 

adultos. “Esta forma de promoção da educação de adultos representa uma abertura à 

sociedade civil e um alargamento dos atores participantes nestes processos, algo que 

desde a conferência da UNESCO de 1997 tende a ser recomendado a nível 

internacional” (Melo, Lima e Almeida, 2002, cit in Ávila, 2005: 322). 

  

Os Centros foram distribuídos por Associações Empresariais, Autarquias, Empresas 

Municipais ou Associações de Municípios, Centros de Formação Profissional de 

Gestão Direta e de Gestão Participada, Escolas Profissionais, Escolas Públicas 

Básicas e/ou Secundárias, Instituições de Solidariedade Social/Reabilitação, 

Instituições de Ensino Superior, Escolas tuteladas por outros Ministérios, Escolas 

tuteladas pelo Turismo de Portugal, Estabelecimentos de Ensino Particular ou 

Cooperativo, Empresas, Empresas de Formação, entre outro tipo de entidades.  

 

A partir de finais de 2006, os Centros de RVCC passam a designar-se por Centros 

Novas Oportunidades (CNO) e passam a ser considerados como “portas de entrada” 

para a qualificação de jovens e adultos.  

 

Aos CNO são atribuídas as seguintes funções (Portaria nº 86/2007,de 12 de Janeiro): 
  

a) o acolhimento, o diagnóstico/ triagem e o encaminhamento dos adultos para 

processos de RVCC (Reconhecimento Validação e Certificação de Competências; 

desenvolvidos no CNO) ou para outras ofertas educativas e formativas, externas ao 

Centro (formações complementares e de curta duração, cursos EFA, entre outras); 

 

 b)  o acompanhamento prospetivo do candidato certificado ou encaminhado.  

 

Os Centros Novas Oportunidades assumem-se assim como promotores da 

aprendizagem ao longo da vida e adotaram desde então um papel central no 

desenvolvimento das ofertas dirigidas a adultos (Guimarães, 2009). 
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Na linha do preconizado por diversos especialistas e entidades europeias, os Centros 

Novas Oportunidades constituem-se assim como espaços privilegiados para a 

execução de uma perspectiva de Orientação ao longo da vida, englobando nas suas 

funções a promoção da reflexão e da decisão no âmbito dos percursos formativos, 

profissionais e dos projetos de vida da população adulta (Comissão Europeia, 2004). 

 

Nos cursos EFA e nos processos de RVCC os pressupostos metodológicos baseiam-

se na valorização da pessoa e da sua experiência de vida, inspirando-se na tradição 

humanista, porém, o discurso que enquadra essas medidas, a nível político, “inscreve-

se e filia-se de um modo mais direto, e mais próximo, em orientações de 

responsabilização individual, procurando ensinar aos indivíduos a gerirem-se a si 

próprios como um capital e incitando-os a tornarem-se empresários de si mesmos” 

(Canário, 2006:42). 

 

Segundo Canário (2006), cria-se uma situação paradoxal. Por um lado, a educação e 

formação de adultos sustenta-se numa inspiração humanista e, por outro, está 

enquadrado numa política de gestão de recursos humanos, que coloca e 

responsabiliza o indivíduo pela sua própria educação. Este facto é claramente sentido, 

quando o governo publica uma portaria em que torna obrigatório o encaminhamento 

dos desempregados para os CNO, sob risco de perderem o direito ao seu subsídio de 

desemprego. 

 

Esta situação paradoxal pode levar a um “atropelo, de gravidade variável, às 

metodologias inerentes ao reconhecimento validação e certificação de adquiridos que 

tem (e terá) como consequência a progressiva desvalorização do valor social do 

diploma assim alcançado” (Marques, 2007:178).  

 

Apesar da perspetiva economicista que orientou a INO, esta Iniciativa trouxe uma 

abertura de horizontes para novos percursos, tanto aos jovens como aos adultos e 

uma nova imagem da educação de adultos, permitindo a muitos profissionais da área 

da educação e das ciências sociais uma experiência muito enriquecedora neste 

campo. 
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1.6 - Os novos Profissionais de Educação e Formação de Adultos 

 

Com a criação dos CRVCC e dos cursos EFA surgem novas atividades profissionais – 

o Profissional de RVC, o formador RVC, o Técnico de Diagnóstico e Encaminhamento 

e no caso dos cursos EFA, o Mediador RVC.  

 

Todos estes novos profissionais, que foram emergindo no âmbito da educação e 

formação de adultos, têm um papel fundamental tanto ao nível da valorização da 

pessoa, da elevação da sua autoestima e da sua autoimagem, como ao nível da 

tomada de consciência das suas aprendizagens, da sua (re)construção identitária e/ou 

da reconciliação da pessoa com o seu percurso de vida (Pires, 2007). 

 

Passa-se de seguida a descrever as principais funções de cada um, dando-se especial 

relevo ao papel do Profissional de RVC. 

 

Nos cursos EFA, é ao Mediador que compete, essencialmente, garantir o 

acompanhamento e orientação pessoal, social e pedagógica dos formandos; 

dinamizar a equipa técnico-pedagógica no âmbito do processo formativo, 

salvaguardando o cumprimento dos percursos individuais e do percurso do grupo de 

formação; e assegurar a articulação entre a equipa técnico-pedagógica e o grupo de 

formação, assim como entre estes e a entidade formadora (Portaria n.º 230/2008 de 7 

de Março).  

 

Nos Centros RVCC era o Profissional de RVC que acompanhava o adulto em todo o 

seu percurso, desde o seu acolhimento no Centro até à certificação na Sessão de Júri 

Final (Aníbal, 2009).  

 

Mais tarde com a implementação dos CNO constituindo-se estes como “portas de 

entrada” para a qualificação dos adultos, quer no âmbito do processo de RVCC, quer 

no âmbito de outras modalidades de educação-formação, o processo de RVCC 

passou a ser uma oferta de qualificação, entre muitas outras, surge, a figura do 

Técnico de Diagnóstico e Encaminhamento. Cabe a este técnico as funções de 

acolhimento, diagnóstico e encaminhamento.  

 

Com a criação deste novo grupo profissional, o acompanhamento dos adultos passou 

a ser realizado em duas fases. Os profissionais de RVC apenas acompanham os 
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adultos a partir do momento em que estes são encaminhados para um processo de 

reconhecimento de competências, caso seja esta a oferta mais adequada ao perfil do 

adulto (Aníbal, 2009). 

 

No processo RVCC existe também a figura de Formador de RVC. E, no caso de um 

processo de RVCC Profissional, o Tutor de RVC. 

 

Os formadores de RVC possuem várias funções: a interpretação e a descodificação do 

referencial de competências-chave; a identificação e a exploração exaustiva das 

competências desenvolvidas pelos adultos ao longo do seu percurso vida, articulando-

as com o referencial; a validação dessas competências em processo de RVCC; e a 

realização de formação complementar, quando necessária (Cavaco, 2007).  

 

No Processo RVCC Profissional foi atribuído ao Formador o nome de Tutor de RVC. 

Este apoia o adulto na tomada de consciência das competências adquiridas, assim 

como das competências em falta, numa determinada área profissional onde o adulto 

possua experiência. Quando o adulto demonstra falta de algumas competências 

técnicas, este é motivado e encaminhado para formação complementar e contínua. 

Para além disso, é este profissional que assegura uma interpretação correta do 

referencial de RVCC Profissional e de todos os conceitos técnicos nele empregados, 

realiza entrevistas técnicas e exercícios práticos (quer em contexto simulado quer em 

contexto real de trabalho) ao adulto, orientando assim a construção do seu Portefólio 

(Aníbal, 2009). 

 

Muitos formadores de RVC possuíam experiência formativa, em contexto escolar, no 

ensino regular diurno, com jovens, o que os levou a desenvolver outros conhecimentos 

profissionais e competências, uma vez que o principal objetivo do formador é 

identificar e valorizar o que os adultos demonstram, ajudando-os a evoluir tendo em 

conta a sua experiência e os seus recursos, promovendo a reflexão, e não a 

transmissão de conteúdos aos adultos. Este é o propósito basilar no processo de 

reconhecimento e validação de competências, o que implica que o papel do formador 

seja aquele que se “torna o facilitador, suporta as aprendizagens, organiza as 

situações complexas, inventa os problemas e os desafios, propõe enigmas ou 

projetos” (Perrenoud, 2000 cit. in Cavaco, 2007:30).  

Em consequência, este grupo de profissionais foi levado a repensar e a reformular os 

seus modos de intervenção e as suas posturas com este novo público-alvo (Cavaco, 

2007). 
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Quanto ao Profissional de RVC, de acordo com a Portaria nº370/2008, tem as 

seguintes funções: 

 

a) Participar nas etapas de diagnóstico e de encaminhamento, sempre que tal se 

revele necessário; 

b) Acompanhar e apoiar os adultos na construção de portefólios reflexivos de 

aprendizagens, em estreita articulação com os formadores, através de metodologias 

biográficas especializadas, tais como o balanço de competências ou as histórias de 

vida; 

c) Conduzir, em articulação com os formadores, a identificação das necessidades de 

formação dos adultos ao longo do processo de reconhecimento e validação de 

competências, encaminhando -os para outras ofertas formativas, nomeadamente para 

cursos de educação e formação de adultos ou formações modulares, disponibilizadas 

por entidades formadoras externas ou para formação complementar, de carácter 

residual e realizada no próprio centro, após a validação de competências e a sua 

certificação; 

d) Dinamizar o trabalho dos formadores no âmbito dos processos de reconhecimento e 

validação de competências desenvolvidos; 

e) Organizar, conjuntamente com os elementos da equipa do centro que intervêm nos 

processos de reconhecimento, validação e certificação de competências e com o 

avaliador externo, os júris de certificação, participando nos mesmos. 

 

A Portaria estabelece, também, que o profissional de RVC deve ser detentor de 

habilitação académica de nível superior e possuir conhecimento das metodologias 

adequadas e experiência no domínio da educação e formação de adultos, 

nomeadamente no desenvolvimento de balanços de competências e construção de 

portefólios reflexivos de aprendizagens. 

 

De acordo com os estudos efetuados no âmbito do Processo RVCC, destaca-se como 

principal função do Profissional RVC o reconhecimento de competências dos adultos. 

Os profissionais de RVC “têm como objetivos explorar os percursos de vida de cada 

adulto de forma a recolher elementos que lhe permitam inferir em que medida este 

apresenta as competências do referencial, bem como motivar e envolver o adulto num 

processo de reflexão, autoanálise, autoreconhecimento e autoavaliação” (Cavaco, 

2008:510). 
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Importa então perceber como se desenvolve este trabalho, em que base teórica se 

sustenta e quais os principais constrangimentos. 

 

1.7 - O Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

 

O elemento base para o reconhecimento de competências neste processo é a história 

de vida do adulto. Segundo Josso (2002, cit in Cavaco, 2008:487) “as histórias de 

vida, no verdadeiro sentido do termo, abarcam a globalidade da vida em todos os seus 

registos, todas as suas dimensões passadas, presentes e futuras e na sua dinâmica 

própria”. 

 

Sendo que a finalidade de um processo de RVCC é identificar os adquiridos 

experienciais e estabelecer a ligação com as competências do Referencial, não se 

pode dizer que se utiliza o método da história de vida. O método utilizado neste 

processo é a abordagem biográfica, uma vez que a narrativa se limita aos tempos e 

espaços que fornecem material útil para este projeto (reconhecimento de 

competências) (Cavaco, 2008). 

 

Assim a metodologia utilizada no Processo RVCC é segundo Cármen Cavaco 

(2008:487) “ (…) uma metodologia híbrida, inspirada, essencialmente, na abordagem 

experiencial e no balanço de competências”. 

 

No processo de RVCC, “a narrativa experiencial serve de base a um inventário de 

capacidades e competências” (Josso, 2002, cit in Cavaco, 2008:514) que são 

posteriormente confrontadas com o referencial de competências-chave.  

 

De acordo com esta metodologia o reconhecimento de competências visa, levar os 

indivíduos a serem os autores-protagonistas da sua própria narrativa. (Amorim, 2004). 

 

As competências demonstradas pelos adultos resultam, na maior parte das vezes, de 

um saber empírico. Segundo Cavaco (2008:485) “para que possa ocorrer 

transferência, generalização, abstração e conceptualização é fundamental um trabalho 

de reflexão sobre a ação”. É neste sentido que o Profissional de RVC intervém, na 

promoção da explicitação e posterior reflexão sobre as experiências significativas do 

adulto. 
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No entanto, “nem toda a experiência resulta necessariamente numa aprendizagem, 

mas a experiência constituí, ela própria, um potencial de aprendizagem” (Dominicé, 

1989, cit. in Cavaco, 2007: 23/24). Ou como refere Amorim (2004:28)  “(…) de facto, 

ainda que a “sabedoria [seja] filha da experiência” (da Vinci, c. 1489-1519/2002), não 

será totalmente verdadeiro que o “saber [seja] só de experiências feito” (Camões, 

1572/1974: 170)”. 

 

Entende-se aprendizagem como o processo que transforma experiência em 

conhecimento, competências, atitudes, valores, sentimentos. Modifica o quadro de 

referências, afetando assim a forma como se passam a confrontar as novas 

experiências (Jarvis, 1989). 

 

Kolb (cit in Pires, 2005:189) define como a situação que inicia o ciclo de 

aprendizagem:  

 

“a experiência concreta, seguida de observação reflexiva, a partir da qual se 
formam os conceitos abstratos e a generalização – etapa da 
conceptualização abstrata -, que conduz à criação de hipóteses sobre as 
implicações dos conceitos abstratos em novas situações. A aplicação das 
hipóteses em situações reais dá origem a novas experiências – etapa da 
experimentação ativa – que, por sua vez, poderão constituir a base de um 
novo ciclo de aprendizagem”. 

 

Como refere Coimbra (2000:12) a “combinação equilibrada de experiências de ação 

com experiências de reflexão apresenta-se como a condição indispensável ao 

processo de interiorização do funcionamento […], conducente ao fortalecimento das 

estruturas cognitivas do [aprendente] e à formação da sua identidade [, ou seja,] ao 

seu desenvolvimento pessoal”.  

 

Assim, para fazer um levantamento das aprendizagens do adulto, ou das suas 

competências, recorre-se à metodologia de balanço de competências. 

 

De acordo com Cavaco (2008), a metodologia do balanço de competências assenta 

numa perspectiva de desenvolvimento pessoal e o seu “quadro teórico de referência 

não é o da avaliação, mas o do reconhecimento de adquiridos na dupla perspectiva: 

reconhecer os seus adquiridos e potencialidades para se fazer reconhecer por parte 

do outro” (Aubret e Meyer, 1994, cit in Cavaco, 2008:492). 
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Os objetivos subjacentes a um processo de balanço de competências são valorizar as 

experiências pessoais, vocacionais, sociais e cívicas, entre outras, dos aprendentes, 

que lhes possibilite construir e concretizar os seus próprios projetos de vida 

(Imaginário, 2001). De acordo com Cavaco (2008:491), “Embora a metodologia não 

seja aplicada com a finalidade de elaboração e concretização de projetos de vida, o 

facto de permitir uma reflexão orientada para a identificação dos recursos e para a 

conceção de projetos tem um conjunto de efeitos positivos nos adultos”.  

 
Segundo Amorim (2004:46) citando Imaginário et al. (1998): “a análise do conjunto de 

riscos que este processo envolve talvez permita perceber melhor o que ele deve ser. 

Deste modo, um balanço de competências… 

 

(1) não é uma “medição das competências relativamente a um referencial explícito ou 

implícito [com vista à] identificação do perfil necessário para a conservação de um 

posto de trabalho, para a afetação a um outro ou para ter acesso a uma formação” 

(risco de normativismo); 

 

(2) não é um dispositivo padronizado e independente dos pedidos, motivações, 

expectativas e aspirações dos sujeitos (risco de padronização); 

 

(3) não é um estudo aprofundado de motivações e interesses dos sujeitos e, muito 

menos, um “estudo de personalidade” (p. 172) (risco de psicologicismo); 

 

(4) não é “um conjunto de juízos sobre o nível escolar de um sujeito ou sobre as suas 

hipóteses de êxito na concretização de um projeto profissional, uma seleção ou uma 

simples inventariação de saberes e saberes-fazer” (p. 172) (risco de cognitivismo); 

 

(5) não é um balanço de saberes-fazer meramente técnicos, específicos, 

descontextualizados e até impessoais (risco de tecnicismo); 

 

(6) não é “uma ação de assistência a um sujeito com dificuldades de inserção pessoal 

e socioprofissional” (p. 173), em que caiba ao profissional do balanço de competências 

escrever a história (o projeto profissional) daquele — e para aquele — que a vai 

representar (risco de assistencialismo); 
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(7) não pode nem deve ser irrealista, centrar-se exclusivamente nos desejos dos 

sujeitos e nos seus “sonhos profissionais” (p. 172), “menosprezando as suas efetivas 

possibilidades” (p. 172) e a exequibilidade dos seus projetos (risco de irrealismo); 

 

(8) não pode nem deve, por outro lado, centrar-se unicamente na estrutura de 

oportunidades e ignorar, desvalorizar, minimizar ou rejeitar as motivações e 

potencialidades dos sujeitos (risco de praticismo); 

 

(9) nem pode, finalmente, voltar-se exclusivamente para o passado, mostrando-se 

incapaz de ajudar o sujeito a tomar balanço [antecipando o futuro e desenhando 

projetos exequíveis “e, tanto quanto possível, pessoalmente gratificantes e 

socialmente relevantes” (p. 170)] e lançar-se para a frente (risco de estaticismo)”.  

 

O balanço de competências visa, assim, implicar o sujeito na constituição de uma 

carteira pessoal dos saberes em ação, coligindo evidências desses itinerários, 

procurando formas de validar essas competências, valorizando especificamente 

percursos trilhados e potenciando a motivação necessária para desenvolver 

voluntariamente novas aprendizagens (Gomes et al., 2006). 

 

Este dispositivo permite valorizar e evidenciar competências, contudo “o oposto 

também pode ser verdade, ou seja, evidenciar menos pertinentes e interessantes”, da 

vida do adulto (Gomes et al., 2006:34). 

 

Tendo em conta a complexidade deste processo, é exigido ao Profissional de RVC 

diferentes papéis. De acordo com Cármen Cavaco (2008:514): 

 

“durante o acompanhamento do processo de RVCC o profissional assume 
posições distintas. Tomando como referência a tipologia apresentada por 
Robert Stahl (2001: 104), o Profissional de RVC na maioria das vezes, adota 
um registo de escuta, ajuda o adulto a construir a narração do seu percurso 
de vida, questiona-o, e orienta a sua reflexão; por vezes, adota um registo de 
análise, que é, essencialmente, notório quando diagnostica as competências 
do adulto a partir da narração e do referencial. Também pode dizer-se que 
adota um registo de influência, quando confronta o adulto com a análise que 
realizou, o que é fundamental para lhe promover a tomada de consciência. Os 
profissionais de RVC, quando assumem um registo de influência, utilizam-no, 
por norma, como estratégia para valorizar o adulto, para lhe transmitir 
confiança nas suas capacidades e para promover o auto-reconhecimento do 
adulto, o que é muito importante no caso dos adultos que realizam o processo 
de RVCC”. 
 



 
 

23 

 
Conclui-se, assim, que o Profissional de RVC tem um papel fundamental ao nível da 

valorização dos adquiridos da pessoa, de elevação da sua autoestima e da 

autoimagem, de apoio a tomada de consciência e explicitação das suas 

aprendizagens, de suporte a construção identitária e, por vezes, de reconciliação da 

pessoa com a sua trajetória de vida. Estes profissionais têm de ser capazes de fazer 

transpor um discurso de ordem pessoal para um de ordem social e profissional. Este 

papel não é redutível a uma mera aplicação de técnicas e de instrumentos de 

avaliação (Imaginário et al., 1998; Pires, 2005).  

 

Em suma, os atores deste processo desempenham um papel mediador, formativo, 

mobilizador da autonomia e de novas dinâmicas de aprendizagem (Pires, 2005). 

 

Dado o distanciamento das práticas de adquiridos experienciais do modelo escolar e 

complexidade do processo RVCC é essencial por parte das equipas uma reflexão 

constante sobre as suas práticas (Cavaco, 2008).  

 

Conforme Finger e Nóvoa (1988), dificilmente podemos interferir na formação dos 

outros, sem antes termos procurado compreender o nosso processo de formação. É 

nesse sentido que se desenvolve o próximo capítulo. 
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Capítulo II  

 

A minha narrativa biográfica – A formação escolar versus a 

formação experiencial 

  

 

 

“Alguém que só sabe o que aprendeu e não como aprendeu, ainda tem muito a 

aprender.” (1992, Swieringa e Wierdsman) 

 

 

 

 

“Quanto mais formos capazes de descobrir [porque] somos aquilo que somos 

[colocando-nos por trás das nossas experiências passadas], tanto mais nos será 

possível compreender porque é que a realidade é o que é.” (1974, Paulo Freire) 
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Sempre gostei de histórias. Mas aquelas que escutava enquanto criança, em que no 

final princesa e príncipe vivem felizes para sempre, essas nunca me fascinaram tanto 

quanto as histórias de pessoas reais. Pessoas perto de mim, que trabalharam comigo, 

com quem me cruzei nas diferentes vertentes desta atividade frenética a que 

chamamos vida! 

 

Tenho pensado em fazer uma compilação dessas histórias que me cativam e, quais 

fábulas, retiro lições de vida. Mas antes de avançar com esse projeto, apresenta-se-

me um bastante mais audaz – a minha narrativa biográfica. 

 

Agora entendo plenamente os sentimentos dos “meus” adultos quando se iniciam 

nesta tarefa algo complexa, por vezes geradora de alguns anseios, contudo 

estimulante. 

 

Tentarei assim nas próximas páginas fazer um balanço reflexivo sobre o meu percurso 

formativo e a minha experiência como Profissional de Reconhecimento e Validação de 

Competências. 

 

O meu primeiro contacto informal com a área de educação e formação de adultos foi 

através da Iniciativa Novas Oportunidades. Estava nesta altura, 2007, a terminar a 

licenciatura em Psicologia da Educação e Orientação Vocacional. 

 

Apesar de gostar muito de aprender, o modelo escolar não correspondeu 

positivamente às minhas expectativas e necessidades. Não me identificava com os 

métodos de ensino e avaliação que faziam “tábua rasa” da experiência e das 

características de cada um. Claro que houve exceções e essas recordo-as com 

carinho, como uma professora de História no 3º ciclo, que dava aulas contando 

histórias, em que os alunos poderiam ser personagens nesses relatos vividos e 

empolgantes. Passei de aluna de nota 5 a História para nota 2 no 10º ano, quando me 

confrontei com um método de leitura do livro em todas as aulas, em que a função dos 

alunos era estar muito calados a acompanhar a leitura do professor.  

 

Há um episódio nestas aulas que nunca mais esquecerei, pela humilhação que senti 

na altura. Fui mandada para a rua porque me distraí a conversar com a colega do 

lado, que contava umas estórias bem mais interessantes!  
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No 9º ano, tinha já o objetivo de seguir Psicologia, porém a matemática era um grande 

obstáculo e resolvi dirigir-me ao Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) para 

explorar melhor os meus interesses. Outra desilusão, porque afinal o que o SPO me 

ofereceu foi apenas a realização de provas de aptidão que mostravam o que eu já 

sabia! Mas será que a Orientação Vocacional é só testes? Perguntei-me. Não me 

livrava dos testes nem no Serviço de Psicologia! Faço alusão a este episódio pois 

acho que foi muito importante para o despertar do meu interesse na área da 

Orientação Vocacional. 

 

Resolvi seguir pela área de Humanidades, já não tinha matemática e teria disciplinas 

da área das Ciências Sociais e Humanas. Teria três anos para definir melhor o meu 

projeto formativo. Mas, este não sofreu alterações. Eu gostava mesmo de me debruçar 

sobre a área da Psicologia da Educação. Afinal, a Psicologia poderia contribuir para o 

repensar do modelo escolar – um objetivo ambicioso. 

 

Com exceção das disciplinas de Psicologia e Sociologia, o ensino secundário foi uma 

completa desilusão para mim. Sinto que pouco aprendi. Hoje ao analisar a bibliografia 

(proposta neste curso) que caracteriza o modelo escolar revejo as minhas críticas, na 

altura meramente baseadas na minha vivência, às limitações do nosso sistema 

educativo, centrado na transmissão de conteúdos sem qualquer interligação entre as 

diversas disciplinas. Conforme escreve Canário (1999:106) citando o autor americano 

Robert Reich, “oferecem-se factos e números em pequenas unidades de ‘história’, 

‘geografia’, ‘matemática’, e ‘biologia’, como se cada unidade fosse distinta e não 

tivesse relacionada com as restantes”. 

 

Segundo Canário (1999) a escola é comparada a uma organização similar à produção 

industrial estandardizada, organizada segundo os princípios tayloristas, orientada para 

a produção e o consumo de massas. 

 

O modelo escolar vigente na altura dispensava a experiência prévia dos alunos, assim 

como a capacidade de pesquisa e questionamento, não estimulando por isso a 

criatividade e o pensamento divergente.  

 

Terminado o ensino secundário, inseri-me no mercado de trabalho através de um 

negócio próprio e, um ano depois, candidatei-me a Psicologia numa universidade 

privada. A adaptação ao ensino superior não foi nada fácil. Não estava habituada a 

estudar e senti que não estava preparada para a exigência que se me apresentava. 
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Também não era fácil conjugar o trabalho com os estudos e, mais tarde, com a vida 

conjugal. Penso que esta experiência de assumir diversos papéis sociais, me faz hoje 

compreender as dificuldades sentidas no caso dos adultos que acompanho. 

 

Procurando uma pausa da escola e na ambição de rapidamente me inserir no 

mercado de trabalho, montei o meu próprio negócio abrindo uma loja de artes 

decorativas num centro comercial de bairro. No ano seguinte, fui convidada pela então 

administração do condomínio para integrá-la como administradora em regime de 

voluntariado. 

 

Estas duas experiências em simultâneo de contacto com o público e de contacto com 

os lojistas permitiram estar mais atenta ao processo de comunicação interpessoal e a 

importância deste nas relações sociais e profissionais.  

 

Dado que se tratava de um centro comercial de bairro, a população de clientes era 

sempre a mesma, o que levava a estabelecer-se um ambiente familiar. Além de 

vendedora era muitas as vezes a “confidente” de muitas senhoras mais idosas ou até 

de algumas que, embora ainda jovens, se sentiam sós. Ouvi muitas histórias de vida e 

aprendi a valorizar cada uma delas. Penso que esta experiência me ajudou no meu 

trabalho atual, a saber ouvir, a saber escutar, a valorizar cada percurso de vida. 

 

Conforme Pires (2007:17), no exercício da função de Profissional de RVC “as 

qualidades humanas, de escuta, de valorização do outro, são tão ou mais importantes 

do que as técnicas, necessárias ao nível do conhecimento e utilização de instrumentos 

de apoio, ao nível dos domínios científicos, etc.”. 

 

Por outro lado, o meu papel como administradora do condomínio fez-me ter de saber 

gerir situações de conflito e atuar em situações de crise. 

 

Mas estas são também qualidades que se requerem de um Psicólogo, a capacidade 

de escuta, de empatia, de mediação. Na minha formação universitária estas 

competências de carater emocional e social foram “treinadas” através da realização de 

diferentes programas de intervenção educativa. 

 

De acordo com a perspectiva construtivista, que edificou a minha formação 

académica, a aquisição de novos conhecimentos tem por base a experiência prévia, 
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logo no método de ensino deveria ser considerado o background de cada aluno e a 

reflexão que este possa fazer sobre a sua própria experiência.  

 

Nesta perspetiva construtivista e citando Canário (2008: 112) “a experiência anterior 

do sujeito funciona como uma matriz de acolhimento de informações segundo um 

duplo processo, por uma lado de assimilação (integram-se informações sem por em 

causa a estabilidade do sistema) e, por outro lado, de acomodação (as novas 

informações são conflituais com o sistema e provocam mudança)”. É a articulação 

entre a experiência e a reflexão que permite aprender. 

 

Porém, a forma escolar assenta numa educação “bancária”, e a educação em geral, e 

a educação universitária neste caso, deveria ser uma educação “problematizadora” 

(Freire, 1975 cit. in Canário, 2008). 

 

Paulo Freire, com uma teoria centrada no aprender para agir e na aprendizagem 

emancipatória, concebe a educação como uma força instrumental e uma ação crítica 

capaz de dotar o indivíduo com conhecimentos que lhe permita agir de forma 

consciente de acordo com as suas capacidades de intervenção. O autor remete para a 

capacidade inata das pessoas em serem competentes e em refletirem sobre as suas 

experiências, permitindo a tomada de consciência de outras realidades alternativas à 

sua. Desenvolveu conceitos como “educação crítica”, “educação libertadora” que 

contribuíram para a formulação do conceito chave “conscientização”. Este conceito 

traduz a perceção de que a visão do mundo é condicionada, esta perceção conduz à 

consciência crítica, surgindo a educação como prática de liberdade (a pessoa 

descobre-se a si própria). O autor coloca ênfase nos aspetos culturais e políticos em 

que o contributo da educação permite uma maior participação no mundo. A 

aprendizagem informal surge como dimensão alargada do processo educativo. Freire 

assume uma posição humanista, na medida em que reconhece as potencialidades do 

homem em se interrogar sobre o seu lugar no mundo (Pires, 2005). 

 

Pode dizer-se então que a participação em processos de ensino não implica 

obrigatoriamente aprendizagens efetivas. Aprendemos sim, quando refletimos sobre o 

conhecimento, sobre a experiência, quando mudamos o modo de desempenhar as 

nossas ações, aprendemos quando mudamos, a aprendizagem é um processo 

transformativo. 
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Os últimos dois anos da licenciatura em Psicologia da Educação e Orientação 

Vocacional foram bastante mais interessantes no que se refere a aprendizagens 

significativas. Não tenho dúvida que estas foram significativas porque tive a 

oportunidade de experimentar o que ia aprendendo, quer através de trabalhos práticos 

que eram frequentes, quer através de um projeto de voluntariado em que participei e, 

no último ano, no estágio académico. Estes sim foram dois anos em que se fez uma 

boa articulação entre a teoria e a prática.  

 

Ainda estava a finalizar a licenciatura quando iniciei um curso de pós-graduação em 

Avaliação em Psicologia do Desenvolvimento. Senti necessidade de aprimorar os 

meus conhecimentos na área de avaliação psicológica, os quais seriam 

imprescindíveis num futuro exercício como Psicóloga Educacional. Este curso foi muito 

importante, pois consegui apreender muito melhor os conteúdos que, até então, não 

tinham sido bem assimilados, provavelmente por falta da dimensão prática.  

 

Mas a área de avaliação psicológica nunca me atraiu verdadeiramente. Por melhor 

sustentados teoricamente que estejam alguns instrumentos de avaliação psicológica, 

não me identifico com os métodos que padronizam comportamentos ou níveis 

intelectuais.  

 

No entanto, nunca me debrucei em pensar mais profundamente sobre como se 

poderia intervir com base num outro tipo de diagnóstico que se demonstrasse fiável. 

Considero que o mais importante num processo de intervenção psicológica com 

alunos será compreender qual o seu método de aprendizagem, por que não aprende 

de determinada maneira, que estratégias poderemos implementar para o sucesso da 

aprendizagem. Mas este é um trabalho moroso, algo complexo e quase impossível de 

implementar no modelo escolar atual. Foi este trabalho que tentei desenvolver no 

estágio curricular e que senti bastantes dificuldades na articulação com os diferentes 

professores.  

 

No meu estágio curricular, aprendi muito ao nível das técnicas e metodologias a 

aplicar e provavelmente aprendi muito mais ao nível das relações de comunicação na 

escola. Pela primeira vez em cerca de 20 anos de frequência de escola, estava a 

experimentar outro papel que não o de aluna. Embora tivesse consciência que a 

problemática do insucesso escolar não poderia ser apenas sustentada na relação 

pedagógica professor – aluno, tive uma visão muito mais clara das dificuldades em se 
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ser professor e em ser aluno, num sistema que eu considero não estar preparado para 

cumprir os objetivos da educação. 

Acredito que a educação tem uma função libertadora (conforme já explanado atrás), 

na medida que nos fomenta o espírito crítico e nos permite percecionar o mundo que 

nos rodeia. Aprender é um processo de transformação pois permite transformar 

questionando o conhecimento e a experiência, devendo permitir o desenvolvimento 

pleno, integral da pessoa, sendo para isso valorizados os aspetos humanos como 

necessidades, valores, sentimentos e aspirações.  

Mas não é esta perspectiva que o modelo escolar tem privilegiado. O modelo escolar 

não valoriza a experiência prévia e penaliza o erro, “em vez de o considerar inerente a 

um processo de experimentação e aprendizagem” (Canário,2008:104). 

 

Conforme refere Rui Canário (2008:100): “(…) este modo de funcionamento [da 

escola] subestima e desvaloriza as aquisições, os interesses e as experiências dos 

alunos, bem como as características socioculturais do seu contexto”. 

 

No meu estágio curricular ao tentar introduzir sugestões de alteração de método de 

ensino dos professores aos alunos com “dificuldades de aprendizagem”, deparava-me 

com grandes dificuldades: a resistência de alguns professores face a novos métodos e 

a obrigatoriedade de cumprir os conteúdos programáticos de cada disciplina. 

 

Nos dois últimos anos da licenciatura, houve uma professora (lecionava a cadeira de 

Criatividade) que me marcou de forma particular. A professora era realmente criativa 

no modo como lecionava a cadeira. Fazia perguntas para as quais ainda não tinha 

resposta. Algo inédito entre os meus professores! Identifiquei-me de tal forma com a 

maneira desta professora dar aulas, que serviu como um modelo para mim, enquanto 

formadora.  

 

A importância de levar o formando a refletir é essencial em qualquer processo 

formativo e é a base para uma aprendizagem significativa. Conforme defende Paulo 

Freire (1997, cit in Canário, 2008) o educador democrático não pode negar-se o dever 

de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua 

curiosidade. 

 

Neste sentido é muito importante o tipo de posição tomada enquanto formador. Não 

pode ser uma posição autoritária, de domínio absoluto dos conhecimentos a transmitir. 
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O formador/educador deve incentivar a criação/recriação do saber, deve exercer 

um papel estimulador do desenvolvimento cognitivo e socioafectivo do aluno. 

 

Como já referi, o meu primeiro contacto com a educação de adultos foi através da 

Iniciativa Novas Oportunidades e, como grande parte da população portuguesa, a 

minha primeira reação a este programa foi algo preconceituosa, provavelmente 

influenciada por uma forte carga cultural. “Afinal eu estudei 12 anos para ter o ensino 

secundário, tive de passar por uma serie de avaliações, do meu ponto vista mal 

concebidas, e agora tira-se o 12º ano em 6 meses!” Penso que imediatamente a 

seguir a este pensamento tive consciência do disparate que estava a dizer.  

 

A impulsividade com que muitas vezes reajo continua a ser um defeito que me 

reconheço. Mas ter consciência desta minha característica tem-me permitido 

desenvolver a reflexividade e desconstruir alguns preconceitos. 

 

Resolvi, então, pesquisar o que era as Novas Oportunidades, mais propriamente em 

que consistia o Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências. E gostei do que li. Por os motivos atrás apontados, identifiquei-me com 

a metodologia utilizada – história de vida. 

 

Expectante relativamente a este programa, incentivei três amigos sem o nível 

secundário, a realizarem o processo de RVCC. Foi uma mais-valia para eles e para 

mim, que acompanhei de perto a construção dos Portefólios e obtive uma melhor 

perceção de como se desenvolviam estes processos, o que me ajudou quando iniciei 

a minha atividade profissional nesta área. 

 

Não pude, porém, deixar de me intrigar com a sessão de júri de certificação de um dos 

amigos. A avaliadora externa não fez qualquer menção à sua experiência de vida, mas 

incentivou-a a prosseguir os estudos a nível superior. Considerei aquele comentário 

desadequado, pois a minha amiga não manifestou qualquer interesse em frequentar o 

ensino superior. A sua apresentação tinha sido clara relativamente ao seu projeto de 

vida. Afinal, valoriza-se as aprendizagens não formais e certificam-se, mas permanece 

a mentalidade de privilegiar a educação formal. Na minha prática ainda assisto a estas 

crenças por parte de alguns agentes da Educação e Formação de Adultos.  

 

Esta situação revela a perspetiva em que assentam os princípios orientadores da 

educação e formação de adultos na atualidade. Conforme Cavaco (2008), embora se 
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valorize e se certifiquem aprendizagens realizadas em contextos formais e não 

formais, o discurso predominante é o da valorização dos percursos formativos pela via 

formal. 

 

Ingressei no Centro Novas Oportunidades em Novembro de 2008, após um ano 

intenso de procura de emprego na minha área de formação. De modo que o início da 

minha atividade foi marcado por uma grande motivação e empenho em novas 

aprendizagens, no campo da educação e formação de adultos, que até então era 

praticamente desconhecido para mim. 

 

Desempenho a função de Profissional de Reconhecimento e Validação de 

Competências, que considero que assume em parte o papel de conselheiro 

vocacional. Não no sentido de alguém que terá como função indicar qual o trajeto mais 

adequado ao aprendente, mas como refere Josso (2005), o formador deve ser um 

‘passador’, um facilitador da aprendizagem, alguém que acompanha e ajuda a pessoa 

a caminhar na direção que pretende, tendo a modéstia de reconhecer que só poderá 

acompanhá-lo a até certo ponto. 

 

Ao refletir sobre a minha prática e o meu papel como Profissional de RVC relembro as 

palavras do filósofo português Agostinho da Silva: “Todo o ser humano é diferente de 

mim e único no universo; não sou eu, por conseguinte, quem tem de refletir por ele, 

não sou eu quem sabe o que é melhor para ele, não sou eu quem tem de lhe traçar o 

caminho; com ele só tenho o direito, que é ao mesmo tempo um dever: o de o ajudar a 

ser ele próprio.”  

 

Segundo a perspectiva desenvolvimentista, o papel do conselheiro deve concentrar-se 

no incremento das potencialidades “transformacionais” do adulto, tornando-o 

competente para construir o seu próprio trajeto de vida. Assim, a minha formação de 

base foi de grande contributo para o desempenho da função de Profissional RVC. 

 

Vi, no trabalho, no Centro Novas Oportunidades, a aplicação de duas áreas de que 

tanto gosto: a orientação (vocacional) e as histórias de vida. 

 

Ao longo destes quatro anos no CNO sinto que me tornei cada vez mais atenta às 

características pessoais de cada adulto, de forma a respeitar o percurso e o ritmo de 

cada um, aprendendo a gerir a minha exigência pessoal e esta face aos outros. 

Conforme menciona Josso (2005: 124) “estar atento à temporalidade do processo de 
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aprendizagem das pessoas com quem trabalhamos é também um modo de tentar 

ajudá-las a realizar percursos educativos que podem ser bastante agressivos no 

sentido de não respeitarem o ritmo das pessoas”.  

 

Este é um fator condicionante frequente nos processos de RVCC, pois vemo-nos 

confrontados com as metas a cumprir, que nos limitam drasticamente a qualidade do 

trabalho a ser desenvolvido com os adultos. A equipa técnico-pedagógica procura 

centrar-se numa abordagem humanista, mas o poder politico baseado numa lógica de 

avaliação instrumental exige o cumprimento de metas quantitativas.  

 

Existe assim necessidade de criar instrumentos e metodologias que gerem uma 

aceleração do tempo de processo o que poderá desrespeitar o ritmo de cada adulto e 

fazer degenerar o processo, no sentido de este poder ser um processo importante no 

desenvolvimento pessoal (autoestima e autoreconhecimento) (Cavaco, 2008). 

No entanto, na minha prática tenho tanto quanto possível seguido esta filosofia 

humanista e continuo a acreditar no potencial formativo deste Processo. 

 

O trabalho com os adultos tem sido igualmente uma mais-valia na melhoria da minha 

capacidade de reflexão sobre os temas do Referencial de Competências-Chave, tais 

como economia, ambiente, controvérsias públicas, entre outros. Permitiu até 

desconstruir alguns preconceitos, como por exemplo o uso de medicinas alternativas. 

Atualmente recorro a este tipo de medicina, pois adquiri conhecimento sobre estas 

práticas através de alguns adultos que desenvolveram este tema na sua história de 

vida. 

 

Não posso deixar de refletir sobre o importante papel da Coordenadora do Centro no 

meu desenvolvimento profissional. Professora de formação, contudo uma professora 

diferente da grande maioria com quem convivi, quer como aluna, quer como psicóloga 

estagiária. Partilhamos a mesma visão sobre a educação – a aposta no 

desenvolvimento pessoal do adulto através da valorização da sua história de vida. 

Considero-a uma boa líder, que consegue estimular e manter a coesão da equipa, o 

que é essencial num trabalho de grande exigência, que se desenvolve num contexto 

nacional de grande instabilidade.  

 

Desde sempre as minhas opiniões e sugestões foram tomadas em consideração, 

dando-me espaço e autonomia para colocá-las em prática. Essa atitude verificou-se 

desde o início das minhas funções no Centro. Depois de iniciar o trabalho com os 
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primeiros grupos de RVCC de nível básico e secundário, seguindo a metodologia e o 

cronograma já estabelecido antes de eu fazer parte da equipa, sugeri algumas 

mudanças. Estas foram discutidas em grupo (profissionais e coordenadora) e 

implementadas. As alterações sugeridas foram no sentido de aumentar o número de 

sessões individuais com os adultos e organizar as sessões coletivas, de modo a 

incluírem dinâmicas de grupo que promovessem a reflexão sobre experiências de vida 

significativas, interligando-as com o Referencial de Competências-chave.    

 

Do meu ponto de vista, as sessões individuais são essenciais para um trabalho de 

explanação e reflexão da história de vida e, consequentemente, de construção de 

novos projetos de vida.  

 

As sessões de grupo são momentos importantes para partilha de experiências, para o 

debate que incentiva a reflexão crítica, tornando-se estas práticas em grupo um 

instrumento de motivação para o desenvolvimento do processo (Cavaco, 2008). Num 

contexto de grupo, a comparação de pontos de vista entre pares promove a 

construção de novas perspetivas acerca do vivido, desencadeando uma dinâmica 

reflexiva que envolve todos os participantes (Gomes, et al., 2006) 

 

É na dinamização destas sessões, quer individuais, quer em grupo, que penso ser 

fundamental a minha formação em Psicologia. A estruturação de uma sessão, a 

mediação de debates, as dinâmicas de grupo, a gestão das emoções dos adultos, dos 

momentos de silêncio, são capacidades adquiridas na minha formação de base.  

 
 
A formação em Psicologia permite desenvolver a capacidade de criar empatia, de 

escuta, de dinamização de grupos, de promoção da reflexão e da criatividade, 

competências estas essenciais à função de Profissional de RVC. Pois conforme refere 

Cavaco (2008), no exercício das suas funções, o profissional de RVC assume várias 

posturas, a de animador, a de educador e a de acompanhador, o que varia em função 

das situações e do que lhe é solicitado pelo adulto. De acordo com a autora, este 

profissional: 

 

“adota uma postura de animador, quando gere de uma forma dinâmica as 
sessões de reconhecimento que se realizam em pequenos grupos, 
promovendo discussões e reflexões conjuntas e reforçando situações de 
entreajuda que surgem espontaneamente entre os adultos. Assume-se como 
educador, quando explica o processo, dá informações sobre a organização do 
dossier e o preenchimento dos instrumentos de mediação e quando esclarece 
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as dúvidas dos adultos ao longo do processo. Adota uma postura de 
acompanhante, quando ao longo do reconhecimento ouve a narração do 
percurso de vida do adulto, motiva o adulto a refletir sobre o passado, o 
presente e a perspetivar o seu futuro e quando o ajuda no processo de 
tomada de consciência” (2008: 513). 

 

A postura de acompanhante é talvez a mais importante ao longo deste processo. Nas 

sessões individuais, o Profissional de RVC faz um trabalho de explicitação das 

situações/experiências significativas do adulto que permite perceber o seu 

funcionamento cognitivo do sujeito. De acordo com Aubret e Gilbert (2003 cit in 

Cavaco, 2008: 498) “ (…) para além da exploração fina da ação possibilita, a tomada 

de consciência. Ou seja, trata-se da passagem da descrição da ação ao “como” da 

ação, passagem duplamente articulada em torno do “como fez”, “como o descreve” e 

do “como toma consciência do que fez”. “A ação mental envolvida no processo de 

explicitação é certamente dos meios mais fecundos para promover a tomada de 

consciência” (Vermersch, 1989, cit in Cavaco, 2008:498). 

 

Para acompanhar os adultos na (re)elaboração da experiência e na identificação dos 

adquiridos experienciais, é  também fundamental o conhecimento das profissões. É 

neste campo que também julgo útil a minha formação de base em Psicologia na área 

da Orientação Vocacional. Não obstante, na minha prática diária é necessário recolher 

elementos sobre as profissões “(…) de modo a ajudar o adulto a (re)elaborar a sua 

experiência e a identificar os seus adquiridos” (Cavaco, 2008:513). 

 

De facto, as experiências vividas pelos sujeitos apresentam distintas qualidades 

desenvolvimentais, desde logo porque apenas algumas podem ser consideradas 

significativas, do ponto de vista pessoal, suficientemente desafiantes, provocadoras de 

envolvimento emocional e exigentes de esforço. Para além disso, nem todas essas 

experiências de ação são devidamente integradas pelos sujeitos, nas diversas 

dimensões do funcionamento psicológico: cognitiva, afetivo-emocional e 

comportamental (Coimbra, 2000). 

 

Dado que este é um processo complexo, que pelo seu recurso à reflexão e tomada de 

consciência envolve as estruturas afetivas e emocionais do sujeito, é necessário, por 

parte do Profissional de RVC, estar atento ao impacto do processo de rememoração e 

de conscientização. Conforme refere Paguay (cit in Cavaco, 2008:463): 
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“desde o momento 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. Se o julgamento é negativo, sem 
dúvida que terá rapidamente efeitos desastrosos”.  
 

 
Estas palavras dão dimensão à necessidade do constante reforço positivo no 

acompanhamento do adulto em processo. Esta situação pode ser mais sentida no 

caso das certificações parciais. 

 

Considero que as atividades de grupo realizadas nas sessões coletivas são um eixo 

estrutural no desenvolvimento do Processo. É nestes momentos que sinto que estou 

no lugar certo, que ganho força muitas vezes para ultrapassar o cansaço e a 

ansiedade que muitas vezes se vai acumulando, que observo que consegui transmitir 

a mensagem sobre os objetivos de um processo de reconhecimento de adquiridos 

experienciais, que noto nas expressões e nas palavras dos adultos que faz sentido 

apostar nestas práticas. 

 

Tem sido sem dúvida o trabalho com os adultos e o trabalho em equipa a minha maior 

fonte de aprendizagem. A partilha de ideias e dúvidas permite uma constante reflexão 

sobre as nossas práticas e o que podemos melhorar. Além do mais, sendo a 

discussão oral uma ferramenta importante no meu método de aprendizagem, tal 

permite-me verbalizar as minhas inquietações, ponderar estratégias e incrementar 

modos de atuação. A minha formação nesta área tem sido experiencial, no contacto 

com aqueles com quem trabalho, colegas e adultos (Cavaco, 2002). Conforme refere 

Paulo Freire (2000, cit in Cavco, 2002:115): “é trabalhando que se aprende a trabalhar 

(…) praticando aprendemos a praticar melhor”. 

 

Segundo Cármen Cavaco (2002:35) “a aprendizagem é facilitada quando se mantêm 

bons canais de comunicação”. Neste sentido, os vínculos profissionais aliados aos 

laços de amizade, entretanto construídos, fizeram-me reconciliar com o trabalho em 

equipa, já que na altura da faculdade, tal experiência não se configurou como positiva. 

Hoje em dia, o trabalho em equipa para além de ser o sustentáculo da nossa atuação 

no CNO, passou a ser para mim uma estrutura firme onde apoio a minha prática. Além 

das frequentes reuniões informais, temos agendadas reuniões semanais do grupo de 

Profissionais RVC e Técnica de Diagnóstico e Encaminhamento com a Coordenadora 

e Profissionais RVC com a equipa de Formadores. 
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Assim, a minha aprendizagem resulta de um processo tripolar: tenho aprendido 

através da minha experiência e reflexão sobre as minhas práticas (autoformação) e 

com os meus colegas de equipa (heteroformação). Aprendo no contexto/ambiente 

onde me insiro (ecoformação) (Cavaco, 2002; Canário, 2008). 

 

Não quero deixar de fazer referência a uma experiência pessoal que teve grande 

impacto na minha vida profissional. A experiência de ser mãe também contribui para o 

meu desenvolvimento enquanto pessoa e profissional. Aprendi a ser mais tolerante, a 

compreender diversas situações, a refletir ainda mais sobre as minhas ações e o 

modo como atuo em determinados contextos. Aprendi também a gerir melhor o tempo, 

capacidade que se torna fundamental no trabalho no CNO. 

 

Em 2010, após o interregno de licença de maternidade, foi-me proposto um novo 

desafio, o Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

Profissional na área de Contabilidade. Este processo tem bastantes constrangimentos 

técnicos, mas vou centrar-me nos que sinto ao desempenhar o papel de Profissional 

RVC. 

 

Dado que o processo de reconhecimento de competências profissional se centra numa 

área técnica, surge o constrangimento de não dominar o referencial de formação, o 

que não me permite orientar quase que autonomamente o adulto no reconhecimento 

de competências, comparativamente ao processo escolar, em que domino o 

referencial de competências-chave e por isso tenho uma intervenção muito mais ativa. 

 

Assim, foi necessário “desaprender” ou desligar-me das metodologias utilizadas no 

processo escolar e aprender a aceitar o meu novo papel de Profissional RVC, que se 

centra sobretudo na orientação para a construção do Portefólio e não tanto no 

reconhecimento de competências (Josso, 2005). Este último está a cargo da Tutora de 

RVC. 

 

Do meu ponto de vista, este facto constitui uma fragilidade do processo RVCC 

Profissional. Refiro-me apenas à nossa metodologia no CNO, pois noutros Centros 

isso pode não constituir um constrangimento. Por um lado, porque a equipa do meu 

Centro funciona centralizando as tarefas na Profissional RVC. Assim, torna-se mais 

complicado a formadora que desempenha o papel de Tutora no Processo RVCC PRO 

assumir essas mesmas tarefas. Por outro lado, a meio do Processo dá-se quase que 

uma descontinuidade de trabalho com a Profissional RVC, que só é retomado no final 
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deste. Este interregno não permite um desenvolvimento da orientação do Profissional 

para a construção de um projeto formativo, por parte do adulto. 

 

Ora, se o processo pretende ser mais do que unicamente um processo de 

reconhecimento e validação de competências (no sentido restrito dos termos), terá de 

ser repensada a sua metodologia. Do meu ponto de vista, dada a maior probabilidade 

de certificações parciais neste processo, seria muito importante trabalhá-lo numa 

perspectiva de desenvolvimento vocacional, ou seja, propiciar a construção de um 

projeto formativo e/ou profissional. E para tal a figura do Profissional RVC configura-se 

como muito importante, conforme já referido anteriormente. Contudo, a reformulação 

do Processo caminha na direção oposta e retira a figura do Profissional RVC, 

conforme a portaria 211/2011 de 26 maio. Sabemos que estas medidas são tomadas 

pelos constrangimentos económicos atuais, mas limita em muito a vertente formativa 

destes processos, correndo o risco do tecnicismo - um balanço de saberes-fazer 

meramente técnicos, específicos, descontextualizados e até impessoais (Amorim, 

2004).  

 

Em 2011 realizei um curso de formação de formadores em Igualdade de Género. Esta 

formação, embora do meu ponto de vista, tivesse sido mal dinamizada, permitiu-me 

despertar para a realidade das desigualdades de género. Agora, refletindo sobre este 

assunto, vejo que consegui ver para além da minha realidade social, onde as 

desigualdades não se apresentavam de forma evidente. Neste sentido, procurei 

aplicar esta temática na minha atividade profissional e desenvolvi um trabalho sobre 

Igualdade de Género no Referencial de Competências-Chave de nível secundário, o 

qual foi apresentado e discutido em equipa nas jornadas pedagógicas desse ano 

letivo. Desde aí, toda a equipa tem maior sensibilidade em reconhecer este tipo de 

evidências nas histórias de vida e promover a reflexão por parte do adulto. 

 

O trabalho num Centro Novas Oportunidades exige uma grande capacidade de 

adaptação a novas formas de trabalho, pois a tutela (atual ANQEP) vai mudando o seu 

discurso de acordo com as novas realidades socioeconómicas e, consequentemente, 

com as orientações políticas. Tenho por obrigação deontológica seguir essas 

orientações, porém, muitas vezes, não me identificando com elas. Segundo Josso 

(2005), os formadores são agentes de um poder político e têm um papel importante 

nos processos de mudança (atores sociais da mudança).  
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O dilema que se me apresenta, conforme menciona a autora, é: como posso 

desempenhar esse papel sem me tornar “escrava” das políticas vigentes ou de 

qualquer outra que venha a suceder? 

Esta é uma angústia vivida no cenário atual. Tenho de aprender a viver e lidar com 

todas as limitações que as políticas de educação e formação de adultos comportam.  

 

Outro desafio que estou agora a deparar-me é o trabalho com o público 

desempregado, desmotivado face a qualquer processo formativo e obrigado a 

frequentá-lo. Este fato obrigar-me-á a pensar novas práticas.  

 

No início da atividade do CNO onde me integro, as pessoas procuravam esta iniciativa 

de forma voluntária e, naturalmente, motivadas e empenhadas em ver reconhecidas 

as suas competências. Hoje, uma grande parte dos adultos é encaminhada pelo 

Centro de Emprego, como condição para manter o subsídio de desemprego. O 

discurso que lhes é transmitido é que a certificação lhes poderá abrir novas portas de 

acesso ao mercado de trabalho. Mas será mesmo assim?   

 

Conforme já mencionado no capítulo anterior, o discurso adotado nas políticas de 

educação e formação de adultos é que o indivíduo é responsável pela sua formação e 

empregabilidade. A realidade social tem demonstrado claramente que as políticas de 

educação não podem sustentar-se nesta visão. O emprego depende da economia e 

não da educação, conforme já evidenciado em alguns estudos nacionais (Alves, 

2007).  

 

No acompanhamento aos adultos desempregados, recuso-me a seguir o discurso da 

responsabilização do próprio adulto pela sua situação de desemprego. Até porque eu 

própria, com uma qualificação superior (licenciatura), tive muita dificuldade em arranjar 

emprego, assim como muitos outros jovens e adultos qualificados, hoje em dia. 

 

Conforme salienta Canário (2008), vivemos num “tempo de incertezas” em que o 

aumento progressivo da produção de diplomas escolares corresponde, não a um 

aumento de empregos, mas precisamente à sua rarefação. Assiste-se assim a uma 

desvalorização dos diplomas, ao nível da rentabilidade no mercado de trabalho 

provocando um aumento dos níveis de frustração nas pessoas. 

 

As consequências do desemprego na pessoa não são apenas a perda do seu 

rendimento mensal. É também perder um dos vínculos mais importantes de ligação à 
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sociedade, à rede de relações interpessoais que o emprego proporciona e, ainda, ao 

sentimento, que do mesmo advém, de participar na vida económica do país. Estas 

pessoas estão muitas vezes fragilizadas emocionalmente, têm baixa autoestima e 

sentem-se marginalizadas (Amorim, 2004). 

 

A minha intervenção enquanto Profissional de RVC é no sentido de valorizar as 

aprendizagens que estes adultos fizeram ao longo da sua vida, demonstrar-lhes que 

são importantes e que merecem um reconhecimento social.  

 

Ao explicar como funciona o Processo, faço uma breve abordagem da evolução do 

campo de educação e formação de adultos em Portugal, evidenciando a dimensão 

cívica e social que o Processo de RVCC pode fomentar. 

 

Por outro lado, também procuro demonstrar-lhes que devido à falta de emprego, cada 

vez mais a qualificação escolar vai ser determinante no acesso a determinadas 

atividades profissionais e percursos de formação profissional. 

 

Em jeito de conclusão, ao refletir sobre a forma como aprendo concluo que os meus 

conhecimentos só se tornam verdadeiramente férteis quando os exponho oralmente, 

considero que só organizo as minhas ideias quando as verbalizo. Penso que por essa 

razão, esta narrativa não foi nada fácil de escrever. Sinto sempre que não consigo 

transmitir verdadeiramente o que quero através da escrita, prefiro a oralidade. 

 

Relativamente à minha prática profissional, concluo que estes quatro anos foram 

fundamentais no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Surgia, no entanto, na 

minha prática um sentimento conflituante. Se, por um lado, tenho consciência que 

tenho aprendido muito e me sinto confiante na execução das minhas tarefas como 

Profissional de RVC, por outro, noto um empobrecimento intelectual ao nível dos 

conhecimentos científicos, dado que comecei a trabalhar nesta área sem formação 

específica. E esta foi a razão de me candidatar a este mestrado. 

 

Apesar de ter frequentado várias ações de formação que abordaram as metodologias 

utilizadas nos Centros Novas Oportunidades e participado em muitos Encontros e 

Seminários, o conhecimento científico sobre a metodologia de histórias de vida nunca 

foi verdadeiramente explorado. Parte-se sempre de um conhecimento empírico para 

novas reflexões. 
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Considero essencial os profissionais de educação e formação de adultos realizarem 

formação específica nesta área. Como referem Nóvoa e Rodrigues (2008:12), o 

essencial para uma cultura de aprendizagem ao longo da vida passa “pela inscrição de 

determinadas práticas de formação no dia-a-dia das pessoas e das instituições”. 

Portanto, são necessários profissionais especializados que trabalhem neste sentido. 

 

Acredito que o trabalho desenvolvido nos Centros Novas Oportunidades tem 

contribuído para um repensar do modelo escolar e da intervenção na educação de 

adultos. E tem ido mais além do que o reconhecimento de competências e certificação 

das mesmas. Tem-se procurado desenvolver a educação para a cidadania, 

promovendo diversas atividades de forma a envolver os adultos em contextos 

formativos não formais. Muitos CNO têm baseado as suas práticas numa perspetiva 

humanista da educação de adultos. 

 

Da minha análise, este é o caminho dos Centros Novas Oportunidades, oferecer 

percursos de qualificação escolar e profissional, mas também contribuir para a 

promoção do desenvolvimento local através da criação de projetos de utilidade e 

interesse na comunidade. 

 

Visando esta perspetiva, fomos (equipa do CNO) ao longo destes anos desenvolvendo 

projetos nesse sentido. São exemplo disso, a realização de um projeto de educação 

não formal, intitulado “Dez dedos de Conversa”, em que se desenvolve diversas 

palestras, workshops, debates, visitas a instituições/museus, cafés literários, etc, 

dinamizados por adultos que frequentam ou frequentaram alguma modalidade 

formativa no CNO, por formadores ou, ainda, por convidados exteriores ao Centro. 

 

Neste contexto de partilha de experiências e saberes, um grupo de adultas que 

realizaram o processo de RVCC, desenvolvem nas instalações da escola, workshops 

na área das artes decorativas. ‘Saberes para Troca’ é o nome deste projeto. 

 

Ainda outro projeto, o qual identifico como bastante recompensador, foi a construção 

de uma encenação teatral com um grupo de adultos do processo de RVCC de nível 

secundário para apresentação na sessão de júri de certificação. Foi um desafio que 

propus ao grupo e que foi aceite com bastante entusiasmo e dedicação.  
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Esta dinâmica que tentamos implementar no CNO e nos adultos que realizam o 

processo de RVCC faz com que a importância deste transcenda o resultado formal 

atingido – um diploma com equivalência escolar.  

Não obstante, para além de todas as virtudes que o processo RVCC acarreta, 

conforme refere Cavaco (2008), também comporta riscos, é suscetível de provocar 

traumas, de reforçar a imagem negativa do adulto e de contribuir para o ciclo de 

insucessos na sua vida. Daí a pertinência dos Centros se orientarem com base na 

perspectiva humanista, centrada no desenvolvimento pessoal e mobilizadora do adulto 

e dos profissionais estarem atentos a cada adulto.  

 

Neste último ano, o trabalho no CNO tem sido marcado por uma grande instabilidade 

proveniente das alterações da orientação das políticas públicas na educação e 

formação de adultos. Tem-se descredibilizado o processo de RVCC na praça pública, 

desvaloriza-se o trabalho das equipas, desregulamenta-se mas não se apresentam 

novas orientações. 

 

As equipas trabalham numa constante inquietação. No entanto, não nos podemos 

resignar às políticas economicistas. O trabalho no CNO exige um esforço humano 

imenso para cumprir metas e manter ainda assim a qualidade do processo, numa 

perspetiva humanista da educação e formação de pessoas adultas que não se podem 

reduzir a números. Tentar encontrar o equilíbrio entre o cumprimento das metas e a 

qualidade e dignidade do processo, pode torna-se, às vezes, um desequilibro a nível 

pessoal. 

 

Atualmente, os Centros vão sobrevivendo e, ainda “respiram”, aqueles cujas equipas 

assentam a sua prática na vertente humanista e que não perderam de vista o objetivo 

da educação permanente. 

 

É neste contexto que, no meu Centro, se continua a trabalhar visando mais a 

qualidade que os números. Para isso é necessário uma reflexão constante das nossas 

práticas, não esquecendo, porém, que a sobrevivência do Centro depende também 

dos resultados numéricos alcançados.  

 

Conforme apontado em vários estudos (Fernandes e Trindade, 2004; Umbelino, 2006; 

Januário, 2006, cit. in Cavaco, 2008:219) à medida que aplicam os instrumentos e que 

adquirem experiência, as equipas sentem necessidade de adaptar e conceber novos 
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instrumentos. Neste sentido, surge o projeto que passarei a apresentar no próximo 

capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 

 

Capítulo III 

 

Metodologia do Processo RVCC de nível básico  
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1 – Fundamentação 

 

O processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) 

tem por base uma metodologia inovadora que preconiza um percurso individualizado e 

à medida de cada pessoa e que se pretende demarcar do modelo escolar (Canário 

1999; Pires, 2007). Esta metodologia obriga a novas adaptações dos profissionais nela 

envolvidos, bem como uma reflexão sistemática sobre os instrumentos utilizados 

(Cavaco, 2008).  

 

De forma a fundamentar a pertinência do projeto, este ponto apresentará de modo 

sucinto como se desenvolve o processo, quais os seus intervenientes, o Referencial 

de Competências-Chave (RCC) de nível básico e a importância do papel do 

Profissional de RVC. 

 

 

1.1 - Etapas do Processo de RVCC e seus intervenientes 

 

De acordo com a Carta de Qualidade dos Centros Novas Oportunidades o processo 

de RVCC baseia-se num conjunto de pressupostos metodológicos, nomeadamente o 

Balanço de Competências e Abordagem Autobiográfica1, que permitem a evidenciação 

de competências previamente adquiridas pelos adultos ao longo da vida, em contextos 

formais, informais e não-formais, e no qual se desenvolve a construção de um 

Portefólio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) orientado segundo um Referencial de 

Competências-Chave. Como instrumento de avaliação, o PRA deverá conter 

referência a contextos e situações reais de aquisição de competências, bem como 

reflexões acerca das aprendizagens efetuadas pelo candidato (ANQ, 2007). 

 

Estes processos organizam-se em três eixos estruturantes: reconhecimento, validação 

e certificação. Sempre que detetadas lacunas em termos de competências 

evidenciadas pelos adultos, face ao Referencial do nível de certificação para que se 

candidataram, serão desenvolvidas ações de formação complementar (no máximo 50 

horas por adulto), baseadas nas Áreas de Competências-Chave dos respetivos 

Referenciais (ANQ, 2007).  

                                                           
1
 A explanação destes dois pressupostos metodológicos está apresentada no capítulo I – O papel do 

Profissional de RVC. 
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A equipa técnico-pedagógica deste processo é composta pelo Profissional de RVC e 

os formadores de cada Área de Competência-Chave (ACC). 

 

O profissional de RVC tem como principal função orientar a construção do PRA. Para 

este fim terá de “explorar os percursos de vida de cada adulto de forma a recolher 

elementos que lhe permitam inferir em que medida este apresenta as competências do 

referencial; motivar e envolver o adulto num processo de reflexão, autoanálise, 

autoreconhecimento e autoavaliação” (Cavaco, 2008: 510).  

 

Esta intervenção é feita na etapa de reconhecimento. Nesta etapa, o adulto, com a 

orientação do Profissional de RVC, identifica as competências adquiridas ao longo da 

vida através do recurso à metodologia de balanço de competências. Toda a atividade 

desenvolvida vai resultando na construção/reconstrução do Portefólio Reflexivo de 

Aprendizagens (PRA) do adulto de forma mais ou menos apoiada pela equipa técnico-

pedagógica, consoante a autonomia que cada um destes revele.  

 

Segue-se a etapa de validação, assegurada pelos formadores de RVC e também pelo 

Profissional de RVC, que em confronto com os critérios de evidência do RCC validam 

as competências evidenciadas no PRA.  

 

Quando estão reunidas as condições necessárias à obtenção de uma habilitação 

escolar, passa-se à fase final do processo – a certificação de competências. Esta 

certificação poderá ser total, obtendo-se o certificado de habilitações e diploma com 

equivalência ao nível B1, B2, B3 ou Secundário, ou uma certificação parcial, que 

resulta na emissão de um certificado de qualificações e no Plano Pessoal de 

Qualificação. A certificação de competências realiza-se perante um Júri de 

Certificação nomeado pelo Diretor do Centro e constituído pelo profissional de RVC, 

pelos formadores e pelos avaliadores externos ao processo de RVCC de cada adulto e 

ao Centro Novas Oportunidades.  

 

1.2 - O Referencial de Competências-Chave de nível básico 

 

As competências-chave em análise no Processo de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências, ou seja, o conjunto de saberes e conhecimentos que 

permitem ao adulto resolver situações concretas quotidianas ao nível pessoal, social e 
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profissional, constam num referencial de competências que serve de orientação para o 

reconhecimento e validação das competências adquiridas nos vários contextos da 

vida. 

 

As competências-chave dividem-se em quatro áreas, a saber, Linguagem e 

Comunicação (LC), Matemática para a Vida (MV), Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), e Cidadania e Empregabilidade (CE). Cada área é composta por 

quatro unidades de competência, conforme se pode observar no quadro seguidamente 

apresentado2. 

 

Linguagem e Comunicação 

A - Compreender e produzir discursos orais em situações diversificadas 

B - Ler e interpretar informação 

C - Escrever documentos diversificados de acordo com objetivos específicos 

D- Compreender e produzir linguagens não verbais ou mistas em contextos 

diversificados 

Matemática para a vida 

A - Interpretar informação e compreender métodos para a processar 

B - Realizar cálculos 

C - Interpretar resultados e apresentar conclusões 

D - Interpretar o espaço físico enquadrando-o num modelo matemático 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

A - Operar, em segurança, equipamento tecnológico, usado no quotidiano 

B - Realizar operações básicas no computador 

C - Utilizar as funções básicas de um programa de processamento de texto 

D - Usar a Internet para obter informação 

Cidadania e Empregabilidade 

A - Competências para trabalharem grupo 

B - Competências de adaptabilidade e flexibilidade 

C - Competências de educação/formação ao longo da vida 

D - Competências de relacionamento interpessoal 

 

A cada uma destas unidades de competência corresponde um conjunto de critérios de 

evidência, os quais dizem respeito às competências a considerar em cada uma das 

unidades. 

                                                           
2 in DGFV, 2005 
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As quatro áreas de conhecimento contempladas no referencial constituem-se como as 

áreas básicas essenciais para um adulto entendido como um cidadão do mundo atual. 

O referencial de competências chave estrutura-se em três níveis de complexidade 

crescente, B1, B2 e B3, que correspondem respetivamente ao 1º, 2º e 3º ciclos do 

ensino básico. 

 

Este referencial articula horizontal e verticalmente as várias áreas de competências, 

uma vez que se está perante a transversalidade do saber (ANEFA, 2002). 

 

Partindo de uma conceção de competências chave, construtivista e integrada, “que 

aponta para a necessidade de agir e reagir de forma apropriada perante situações 

mais ou menos complexas, através da mobilização e combinação de conhecimentos, 

atitudes e procedimentos pessoais, num contexto determinado, significativo e 

informado por valores” (ANEFA, 2002:9), surgem como princípios orientadores, que 

estão na génese da construção do referencial de competências chave, 

operacionalizado no processo de RVCC: 

 

 a adequação e relevância, o referencial deve constituir um ponto de partida para 

o reconhecimento de competências, devendo ser ajustado a cada pessoa e aos 

seus respetivos contextos de vida, às suas necessidades e motivações; 

 a abertura e flexibilidade, com o intuito de permitir “a sua adaptabilidade à 

diversidade de grupos sociais e profissionais (…) [e que] possibilite uma 

pluralidade de combinações de competências e de componentes de formação, 

bem como a diferenciação dos ritmos e dos processos individuais de 

aprendizagem” (ANEFA, 2002:13); 

 a articulação horizontal e vertical, uma vez que as competências se 

interrelacionam e se enriquecem mutuamente; 

 o equilíbrio, todas as áreas consideradas no referencial, de forma integrada, 

contribuem “para a formação da pessoa/cidadão no mundo atual” (ANEFA, 

2002:14). 
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1.3 - Pertinência do Projeto 

 

A complexidade, as tensões e as dificuldades que marcam o Processo de RVCC, 

tornam essencial uma prática reflexiva por parte das equipas, quanto às metodologias 

e instrumentos utilizados (Cavaco, 2008). 

 

Neste processo, o profissional de RVC desempenha um papel fundamental no 

acompanhamento do adulto. O papel de orientador, que promove a rememoração da 

experiência de vida, o diálogo, a explicitação das atividades para cada função/tarefa, a 

escrita, o debate, a cooperação e as relações interpessoais entre os elementos do 

grupo. Atendendo à complexidade do processo de reconhecimento, torna-se 

fundamental o recurso a metodologias e a instrumentos adequados, assim como, o 

apoio e acompanhamento do adulto por parte de profissionais conscientes destes 

desafios (Cavaco, 2008). 

 

Neste processo é o Profissional de RVC quem mais utiliza os instrumentos de 

mediação, pois é o interveniente com quem o adulto estabelece mais contacto ao 

longo de todo o processo. Sendo os instrumentos de mediação “elementos 

fundamentais para garantir a eficácia do processo de reconhecimento e para garantir a 

motivação e implicação dos adultos”, cabe ao Profissional de RVC reformular e criar 

novos instrumentos de mediação (Cavaco, 2007:27). Conforme Josso (2002, cit in 

Cavaco, 2008:496) “os instrumentos de mediação permitem captar a narrativa 

experiencial que serve de base a um inventário de capacidades e competências”. 

 

No contexto do Centro Novas Oportunidades em que este projeto foi desenvolvido e 

tendo por base os princípios orientadores na génese da operacionalização do RCC e 

uma reflexão constante sobre as suas práticas e o resultado das mesmas, a equipa 

identificou algumas lacunas na metodologia do Processo de RVCC de nível básico. 

 

O presente projeto surge então da constatação dos constrangimentos sentidos pelas 

Profissionais de RVC no acompanhamento dos adultos em Processo de RVCC de 

nível básico. Através dos balanços semanais realizados pela equipa de Profissionais 

RVC e Coordenadora, entrevistas aos formadores e o balanço de final do ano de 

2011, identificaram-se dois grandes constrangimentos.  

 

O primeiro referente ao nível de apropriação da metodologia do processo de RVCC 

por parte dos adultos, prende-se com a constatação de que não se estavam a cumprir 
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os objetivos da etapa de reconhecimento. O segundo constrangimento observado 

nesta metodologia refere-se ao gasto de tempo em sessões de descodificação do 

RCC, sessões essas que se mostravam pouco úteis para o avanço da construção da 

narrativa autobiográfica.  

 

A metodologia utilizada com sessões iniciais de descodificação do RCC não permitia o 

balanço de competências. Estas sessões de descodificação do RCC, principalmente 

na área de Matemática para a Vida, acabaram por se tornar sessões de formação, 

embora de uma forma não estruturada e orientada para as necessidades de cada 

adulto. O resultado era que os adultos muitas vezes ficavam confusos com tanta 

informação, e não tinham uma orientação clara sobre como poderiam aplicar as 

situações abordadas na sua narrativa autobiográfica. Conforme salientado por Cármen 

Cavaco (2008:499): “Os instrumentos de avaliação de competências têm de fazer 

sentido para o adulto, facilitar a sua implicação e autoavaliação e permitir a inferência 

e avaliação de competências”. 

 

Como menciona a formadora de Matemática para a Vida, ao ser questionada sobre as 

principais dificuldades que encontra nestas sessões: “Eu tento explicar os diferentes 

critérios, recorrendo a situações-problema que eu própria vou respondendo, quando 

os adultos não chegam às respostas corretas”. Este tipo de sessões acabava, em 

certos casos, por subverter a fase de balanço de competências, caindo-se no erro de 

transmitir conteúdos. 

 

O segundo constrangimento observado nesta metodologia é consequência do 

primeiro, uma vez que as sessões de descodificação do RCC prolongavam no tempo a 

etapa de reconhecimento, não permitindo cumprir os cronogramas estabelecidos e 

alongando muitas vezes os períodos de tempo estipulados para os processos RVCC 

de nível básico, sem que isso significasse uma mais-valia para a construção da 

narrativa autobiográfica. 

 

Tendo por base estas constatações alterou-se a metodologia das sessões coletivas 

com os formadores e algumas das atividades das sessões iniciais com a Profissional 

de RVC. Em vez de sessões de descodificação do referencial, foram promovidas 

atividades com vista ao reconhecimento e balanço de competências nas quatro áreas 

de competência-chave. Estas atividades teriam como objetivo acelerar a construção 

do PRA, pois foram programadas de modo a incidirem sobre situações de vida de 

cada adulto, já identificadas como potenciais geradoras de competências na fase 
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anterior ao Processo, a fase de diagnóstico. Por outro lado, na formulação destas 

atividades procurou-se estabelecer, sempre que possível, relação entre as quatro 

áreas de competência chave de modo a demonstrar a transversalidade das 

experiências/competências.  

 

2 – Objetivos 

 

Tendo em conta o exposto no ponto anterior, a alteração da metodologia aplicada no 

processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências de nível 

básico visou os seguintes objetivos: 

 

 Distinguir a etapa de Reconhecimento e a de Formação Complementar de 

forma a incrementar o balanço de competências; 

 Potenciar no adulto uma maior consciência das suas competências e das áreas 

onde necessita de formação para o nível de certificação a atingir; 

 Agilizar o Processo em termos rentabilização e otimização de recursos 

humanos (formadores) e do tempo de duração do Processo; 

 Agilizar o diagnóstico de necessidades de formação complementar. 

 

3 – Caracterização do CNO   

 

O Centro Novas Oportunidades da Escola Secundaria Luís de Freitas Branco, adiante 

designado por CNO-ESLFB, está sedeado no Concelho de Oeiras. É um Concelho 

constituído por dez freguesias, com uma área aproximada de 45, 84 Km2 e uma 

variação da população residente (2001-2011), superior a 5%, segundo dados 

preliminares do Instituto Nacional de Estatística (Censos 2011), atingindo um total de 

172,120 - população residente.  

 

Oeiras tornou-se um pólo económico autónomo na Área Metropolitana de Lisboa, 

centrado em atividades terciárias de forte dominante tecnológica. A organização do 

território do concelho reflete também o sentido das novas orientações de 

desenvolvimento. Assim, a maior parte do novo universo empresarial passa a estar 

organizado em Espaços Empresariais onde se evidenciam o Taguspark, como Parque 

de Ciência e Tecnologia, e os Business Park como o Arquipark, a Quinta da Fonte e 

Lagoas Park, com forte especialização no sector das TIC. 
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Estes novos Espaços Empresariais representam cerca de 30.000 empregos, sendo 

que 4% das empresas do concelho integram o universo das Grandes Empresas 

Portuguesas. Numa análise da população residente do concelho de Oeiras, verificou-

se que, de acordo com INE, Censos 2001, 86,8% da população, de idade 

compreendida entre os 25-64 anos estava no estado ativo, e que 11,1% da população 

empregada, era constituída por trabalhadores não qualificados. Entre os anos 2004-

2008 a média anual de desemprego por níveis de escolaridade, atingiu o seu máximo 

com 25,3% de indivíduos detentores do nível secundário, seguido de 22,1% com o 

3ºciclo do EB e 18,4% com o 1º ciclo do EB, havendo também 3,2% de indivíduos não 

escolarizados, dados in “Oeiras, Factos e Números” do Gabinete da Câmara Municipal 

de Oeiras.  

 

É nesta realidade social que se enquadra o CNO da ESLFB tentando dar resposta às 

necessidades de qualificação deste público. Assim, o CNO da ESLFB divulga, 

esclarece sobre vias de qualificação, diagnostica necessidades, encaminha os adultos 

para a oferta formativa mais adequada a cada caso.  

 

A atividade do CNO ESLFB organiza-se em torno de um conjunto de 

dimensões/etapas de intervenção a saber: acolhimento dos adultos; diagnóstico/ 

triagem; encaminhamento. 

 

Segundo o seu Plano de Intervenção Estratégica o CNO da ESLFB tem como missão 

“contribuir para elevar os níveis de formação e qualificação de uma população adulta, 

de forma a que alcance autonomia e plena realização, assegurando a qualidade e a 

relevância dos investimentos efetuados numa política efetiva de aprendizagem ao 

longo da vida, valorizando socialmente os processos de qualificação e de certificação 

adquiridos, pretende posicionar-se como instituição de referência ao nível local, 

respondendo aos interesses e carências da população adulta com baixos níveis de 

qualificação escolar e profissional” (PEI, 2011:2). 

 

A equipa técnico pedagógica do Processo de RVCC é composta por 13 formadores, 

10 na equipa de secundário e 3 na equipa de básico, 4 Profissionais de RVC e 1 

Técnica de Diagnóstico e Encaminhamento. 

 

Os processos de RVCC decorrem segundo as orientações da Carta de Qualidade dos 

Centros Novas Oportunidades. 
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4 – Metodologia 

 

4.1 - Caracterização do grupo 

 

Com vista a aplicação da metodologia que a seguir se irá apresentar foi constituído um 

grupo, inicialmente composto por 11 elementos, 5 do sexo feminino e 6 do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 29 e 51 anos. Relativamente aos anos 

de escolaridade todos os elementos realizaram o 2º ciclo (6º ano). Quanto à condição 

perante o trabalho à entrada em Processo RVCC, 10 adultos encontravam-se 

desempregados e 1 empregado.  

Todos os candidatos desempregados foram encaminhados pelo Centro de Emprego e 

encaravam o Processo como uma oportunidade de aumentar o seu nível de 

qualificação e realização pessoal, excetuando dois candidatos, sendo que um deles 

desistiu em virtude de ter encontrado emprego e não estar motivado para a realização 

do Processo.  

O quadro abaixo apresenta as principais características de cada um dos candidatos. 

 

 

Sexo 

 

Idade 

 

Última função 
profissional 

 

Condição perante o 
trabalho 

 

Escolaridade 

F  51 Operadora de caixa Desempregada 

1º ano do curso 
geral de 
administração e 
Comércio  

F  32 Rececionista Empregada 8º ano 

F  39 
Operadora de 
supermercado 

Desempregada 6º ano 

F  46 Responsável de loja Desempregada 7º ano 

F  37 
Administrativa na área 
de Design Gráfico 

Desempregada 8º ano 

M  29 Repositor  Desempregado 6º ano 

M  39 Técnico de Offset Desempregado 7º ano 

M  42 Gestor de Contas  Desempregado 8º ano 

M  44 
Comercial na área da 
indústria farmacêutica 

Desempregado 6 º ano 

M  48 Comercial Desempregado 6º ano 

M  50 Vendedor de loja Desempregado 8º ano  
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4.2 – Alteração de Metodologia 

 

Neste ponto apresenta-se a estrutura da metodologia utilizada anteriormente, bem 

como a proposta de alteração da mesma. 

A metodologia, relativamente à qual foram identificados os constrangimentos, será 

designada por Metodologia Antiga e a proposta de alteração desta por Nova 

Metodologia. 

 

Metodologia Antiga 

 

A Metodologia Antiga desenvolvia-se ao longo de 10 a 12 semanas, com sessões 

coletivas e sessões individuais. 

 

Sessões coletivas – Organização e objetivos 

 

Estas sessões têm como principal objetivo a mobilização dos instrumentos de 

mediação que permitem um confronto entre as experiências dos adultos e as 

competências do RCC. Organizava-se da seguinte forma: 

 

 Três sessões coletivas, com a duração máxima de 3 horas, da responsabilidade 

da Profissional de RVC. A primeira destas sessões tinha como objetivo integrar o 

adulto no grupo, fazer a apresentação do Processo de RVC, dos intervenientes, 

da metodologia de trabalho e avaliação do mesmo. Para este objetivo, além do 

método expositivo, recorria-se a dinâmicas de grupo: hétero-conhecimento, 

brainstorming. Na segunda e terceira sessão, desenvolviam-se atividades que 

visavam a identificação, pelo adulto, das suas competências. 

 

 Duas sessões coletivas, por cada ACC, com a duração de 1,5h, dinamizadas 

pelos formadores, cujo objetivo era é a descodificação do RCC. A descodificação 

do RCC assentava em exemplos de situações/experiências demonstrativas dos 

diferentes critérios de evidência de cada ACC. 

 

 

 Após as sessões de descodificação do RCC, a Profissional de RVC dinamizava 

uma sessão com o objetivo de demonstrar o cruzamento entre o RCC e dois 
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exemplos de excertos de histórias de vida. Nesta sessão, com a duração de 

cerca de 3 horas, trabalhava-se em pequenos grupos. 

 

Sessões Individuais – Organização e Objetivos 

 
Estas sessões têm como objetivo explanar o percurso de vida do adulto, recorrendo à 

entrevista de explicitação da ação, “um método que permite aos adultos a análise da 

sua própria experiência “ (Cavaco, 2008:497). 

 

 Organizavam-se da seguinte forma: 

 

 Quatro sessões, de duração média de 1 hora, com a Profissional RVC com o 

objetivo de orientar o adulto na construção do PRA, levando-o a refletir sobre 

situações específicas da sua história de vida. 

 

 Uma sessão por ACC com o formador, com a duração média de 30 minutos, 

com vista a análise da narrativa autobiográfica e sugestões de 

desenvolvimento da história de vida. 

 

Após todas as sessões e, de acordo com a data definida com cada adulto, era 

entregue o PRA aos formadores, para validação. Da sessão de validação resultava o 

diagnóstico das lacunas face ao RCC e encaminhamento para formação 

complementar, formação esta sistematizada num Plano Individual de Formação (PIF). 

 

Nova Metodologia 

 

O desenvolvimento da proposta de alteração da metodologia aplicada no Processo 

RVCC de nível básico susteve-se, como já foi mencionado na fundamentação, no 

balanço reflexivo das Profissionais de RVC e Coordenadora do CNO. Não obstante, 

para compreender quais as principais dificuldades sentidas pelos formadores, quer na 

fase de reconhecimento quer na fase de formação complementar, foram realizadas 

entrevistas semi-diretivas a cada formador (anexo 1). A entrevista procurava também 

perceber que ações de melhoria sugeriam os formadores. 

 

Na área de Cidadania e Empregabilidade não foi identificada nenhuma dificuldade, 

quer na fase de reconhecimento, quer na fase de formação complementar. O formador 

atribui a facilidade de descodificação do RCC desta área ao próprio referencial que 
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segundo as suas palavras: “é simples de compreender e interpretar, sendo fácil dar 

exemplos e propor atividades que se adaptem a situações e experiências de vida dos 

formandos”.  

 

Já na área de Tecnologias da Informação e Comunicação, atribuída ao mesmo 

formador, as dificuldades sentidas dizem respeito sobretudo ao nível de 

conhecimentos base dos adultos, nomeadamente em folha de cálculo e apresentações 

gráficas. O formador aponta, ainda, como constrangimento nas sessões quer de 

reconhecimento, quer de formação complementar, a escassez de recursos 

informáticos, nomeadamente a inexistência de Internet em sala de formação. O 

formador sugere como ação de melhoria “um trabalho inicial de Reconhecimento mais 

exaustivo e aprofundado pela profissional de RVC que permita “poupar” tempo de 

reconhecimento aos formadores e possibilite assim aumentar o tempo de formação 

complementar para “dotar os adultos de maiores competências ao nível das TIC”. 

 

Quanto à área de Linguagem e Comunicação, a formadora identifica como dificuldade 

sentida o nível do domínio da escrita de alguns adultos: “A utilização correta da língua 

portuguesa na exposição das ideias e na correção morfossintática será talvez a maior 

dificuldade que será transversal a todas as áreas”. A formadora apresenta como maior 

dificuldade o reconhecimento de competências da unidade C - o domínio da escrita. 

Esta é uma problemática apontada por diversos formadores conforme observado por 

Patrícia Ávila (2005) no seu estudo sobre a literacia dos adultos portugueses. Sendo o 

PRA um documento escrito parece existir, segundo a autora, uma maior concentração 

da atenção dos formadores e dos profissionais de RVC para o domínio da escrita. 

 

É, sobretudo, na área de Matemática para a Vida que são identificadas as maiores 

dificuldades. Da entrevista à formadora identificam-se três constrangimentos: o 

número reduzido de sessões de descodificação, a complexidade do referencial que 

assenta em conteúdos escolares (como por exemplo trigonometria, equações de 2º 

grau, teorema de Pitágoras) com pouca aplicabilidade no dia-a-dia da maior parte dos 

adultos e, por último, a própria atitude dos adultos face à matemática. Segundo a 

formadora: “Existe, de forma geral, uma perceção negativa da matemática, como algo 

muito complexo, difícil, que não tem utilidade prática, e, na verdade, grande parte 

daquilo que se aprende na escola não tem”. Estes constrangimentos têm sido também 

identificados noutros estudos (Januário, 2006, cit in Cavaco, 2008). Quanto a ações de 

melhoria a formadora propõe o aumento do número de sessões de descodificação. 
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Do discurso dos formadores observa-se que atribuem as dificuldades sentidas mais ao 

instrumento de validação e ao nível de conhecimentos dos adultos, do que à 

metodologia aplicada. 

 

A nova proposta de trabalho procurou colmatar alguns dos fatores de carater logístico 

identificados como constrangimentos, como por exemplo assegurar o acesso à 

internet nas sessões de TIC e aumentar o número de sessões com os formadores. 

 

O cronograma que estabelece o planeamento da nova metodologia (anexo 2) 

contempla 39 horas de sessões coletivas de reconhecimento de competências e, no 

mínimo, 4 sessões individuais com a Profissional de RVC que, em média, têm a 

duração de cerca de 1 hora. 

 

Na proposta desta metodologia, mantêm-se as sessões coletivas iniciais com a 

Profissional de RVC. Estas sessões têm como principal objetivo dar a conhecer a 

metodologia de trabalho e desenvolver atividades que permitam o balanço de 

competências, partindo-se, sempre quanto possível, da história de vida de cada 

adulto. A única alteração efetuada nestas sessões foi ao nível das atividades 

realizadas, passando-se a trabalhar um documento desenvolvido na etapa de 

diagnóstico – “Um dia da minha vida”. Como o nome indica, este documento visa que 

o adulto descreva um dia da sua vida, refletindo sobre as diferentes atividades que 

desenvolve na sua rotina diária. O propósito desta atividade é orientar o adulto no 

desenvolvimento da demonstração de competências em situações do seu quotidiano.  

 

As sessões de descodificação foram substituídas por sessões de reconhecimento de 

competências, não deixando, porém, de se apresentar de forma sucinta cada unidade 

da ACC em questão. Procurou-se introduzir nestas sessões instrumentos de mediação 

que permitissem a identificação de competências, quer por parte dos adultos quer por 

parte dos formadores, permitindo desta forma o balanço de competências. 

 

Para isso, previamente à realização destas sessões foram planeadas, pela 

Profissional de RVC e os formadores, atividades que fossem de encontro às 

competências enunciadas no RCC, mas de acordo com a experiência de cada adulto. 

Ou seja, procurou-se desenvolver instrumentos de mediação que pudessem ser 

trabalhados por todos os adultos em processo, mas tendo em conta os percursos 

individuais de cada um. Aqui revelou-se de extrema importância o trabalho 

desenvolvido nas sessões coletivas e individuais anteriores com a Profissional de 
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RVC, pois permitiu recolher evidências para o planeamento das atividades. Assim, por 

exemplo, na área de Linguagem e Comunicação – unidades A e B, após um 

levantamento prévio dos hábitos de leitura de cada adulto, pediu-se para elegerem um 

excerto de uma leitura realizada e apresentarem oralmente, em sessão, o resumo da 

mesma.  

 

É essencial nestas sessões que o formador faça o cruzamento das competências 

refletidas pelos adultos com as do RCC, bem como a orientação para a reflexão dessa 

experiência na sua narrativa autobiográfica. 

 

Quando não havia evidência na história de vida do adulto para a proposta de 

desenvolvimento de reflexão sobre determinada experiência, recorreu-se a situações-

problema, como por exemplo em Matemática para a Vida, à leitura e interpretação de 

um gráfico da fatura da eletricidade.  

 

Tendo em conta que “as situações-problema devem funcionar numa lógica de 

complementaridade com os instrumentos de mediação” (Cavaco, 2008:501), evitou-se 

o recurso excessivo a situações-problemas, pois conforme afirma Gerard e Lint-

Muguerza (2000; cit in Cavaco, 2008: 501) “são uma tentativa de colocar o adulto face 

a um problema/desafio e observar a sua ação, contudo, as competências ocorrem face 

a situações inéditas, imprevisíveis e qualquer situação de avaliação é suportada em 

situações construídas e bem definidas o que dá, desde logo, origem a limitações”.  

 

A Profissional de RVC esteve presente nas sessões de cada formador, para apoiar no 

desenvolvimento das atividades e observar a dinâmica do grupo. 

 

A par das sessões coletivas, foram realizadas sessões individuais com a Profissional 

de RVC que visavam a orientação da construção do PRA, auxiliando no 

enquadramento das atividades desenvolvidas nas sessões coletivas e explorando 

outras situações/experiências de vida específicas do percurso de cada adulto. 

 

No final deste conjunto de sessões coletivas e individuais o adulto apresentou o seu 

PRA para validação por parte da equipa técnico-pedagógica. Nesta fase, se o adulto 

não evidenciar o mínimo de critérios de evidência para a validação de cada unidade 

das quatro ACC, é definido um plano de formação complementar, até um máximo de 

50 horas por adulto.  
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Desde o início do processo até à etapa de validação decorreram 7 semanas. 

 

O quadro do anexo 3 apresenta o planeamento destas sessões, a duração das 

mesmas, o papel de cada interveniente e as atividades propostas. As atividades de 

reconhecimento de competências desenvolvidas nas sessões de cada A.C.C 

encontram-se descritas no anexo 4. 

 

5 – Resultados e impacto da nova metodologia  

 

Tal como já foi referido, este projeto foi desenvolvido a partir da análise da dimensão 

empírica da atuação do profissional de RVC no Centro onde exerço funções também 

como profissional de RVC. 

 

Assim sendo, apresenta-se em seguida os resultados obtidos com a aplicação desta 

nova metodologia de trabalho no processo de RVCC de nível básico, resultados esses 

que emergem da análise que efetuei face aos objetivos que se pretendiam alcançar 

com a alteração de metodologia, da perceção dos formadores e do trabalho 

desenvolvido pelos adultos do grupo. 

 

Os resultados dizem respeito à etapa de reconhecimento até à de validação, dado que 

o grupo a que foi aplicado a nova metodologia ainda está em funcionamento, na etapa 

de formação complementar. A etapa de formação complementar foi interrompida por 

cerca de um mês e meio, devido às férias dos formadores e à reestruturação da 

equipa técnica no início deste ano letivo. 

 

Da análise realizada até ao momento, pode concluir-se que a alteração das sessões 

de descodificação do RCC para sessões que privilegiassem o balanço de 

competências, com o recurso a atividades sustentadas nas evidências de adquiridos 

experienciais dos adultos, permitiu observar o seguinte:  

 

 Houve uma maior apropriação da metodologia de trabalho no processo RVCC 

por parte dos adultos, dado que compreendem como as competências do RCC 

se aplicam na sua história de vida. 

 

 Possibilitou aos formadores em sessão o reconhecimento de competências e a 

identificação das lacunas a trabalhar em formação complementar, podendo 
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desta forma agilizar o plano de formação com mais antecedência. Como foi o 

caso da área de TIC. 

 

A implementação de novos instrumentos de mediação baseados na história de vida de 

cada adulto, nas sessões coletivas das diferentes ACC, permitiram distinguir 

claramente a fase de reconhecimento da fase de formação, potenciando desta forma a 

construção de Portefólios assentes na demonstração de competências adquiridas ao 

longo da vida e não de conteúdos enunciados no RCC.  

 

Efetivamente com esta metodologia alcançou-se uma maior celeridade do processo, 

dado que a construção do PRA foi sendo realizada ao longo das sessões coletivas e 

individuais, bem como uma maior qualidade e equidade do processo.  

 

O cronograma foi cumprido e três adultos obtiveram certificação total de nível B3, sem 

necessidade de formação complementar. Dois adultos demonstraram competências 

de nível secundário, tendo por isso transitado para esse nível de certificação. Os 

restantes cinco encontram-se em formação complementar de TIC e MV.  

 

Sabemos que o cumprimento do cronograma depende não só da metodologia aplicada 

nas sessões, mas sobretudo do envolvimento do adulto no processo. O tempo de 

duração do processo depende de diversos fatores, como a metodologia aplicada, o 

envolvimento do adulto, o seu estilo cognitivo, o tempo dos formadores afeto ao CNO. 

Contudo, a metodologia utilizada exerce um papel fundamental no domínio de 

apropriação do processo por parte do adulto, o que influencia a sua prestação 

(Cavaco, 2008; Pires, 2005).  

 

Persistem, no entanto, problemas ao nível do reconhecimento de competências na 

área de Matemática para a Vida. Da análise dos Portefólios, bem como da perceção 

da formadora nas sessões e da Profissional de RVC, existem muitos critérios de 

evidência que não se manifestam nas experiências de vida de cada um, pois referem-

se a conteúdos escolares não aplicáveis na maior parte dos contextos informais de 

aprendizagens. Assim, as atividades desenvolvidas nas sessões de Matemática para a 

Vida não foram suficientemente abrangentes de forma a desenvolver o balanço de 

competências e, consequentemente, o reconhecimento do número mínimo exigível de 

competências nas quatro unidades de competência deste referencial. Não se obteve, 

nestas sessões, os resultados esperados ao nível da demonstração de evidências, 
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sendo que foi nas sessões individuais com a Profissional de RVC que se fez grande 

parte do trabalho de balanço de competências na área de matemática para a vida. 

 

6 – Considerações sobre a intervenção realizada  

 

O presente projeto tinha como objetivos distinguir a etapa de reconhecimento de 

competências da etapa de formação complementar, promovendo em todos os 

intervenientes uma análise mais eficaz das competências e lacunas dos adultos, e 

consequentemente, rentabilização e otimização de recursos humanos (formadores) e 

do tempo de duração do processo. 

 

Estes objetivos preconizam uma melhoria na qualidade do trabalho realizado com os 

adultos, que visa assegurar a participação do adulto no Processo de forma reflexiva e 

maximizar a sua autonomização.  

 

Da análise de resultados sobre a alteração de metodologia no processo de RVCC 

conclui-se que houve uma melhoria da qualidade do processo, atingindo os objetivos 

propostos. Verificou-se o que Cármen Cavaco refere no seu estudo (2008:496) “ao se 

desenvolverem e aplicarem instrumentos de mediação centrados na “história de vida” 

do adulto, fazem com que ele se aperceba, desde logo, que a sua experiência de vida 

é valorizada e que é essa experiência que lhes vai permitir ou não o acesso à 

certificação”.  

 

O aumento das sessões de grupo também contribuiu para uma melhoria no processo, 

dado que como refere a autora (Cavaco, 2008: 498): 

 

“as sessões em grupo permite o relacionamento interpessoal, a troca de 
informação e o apoio mútuo entre os adultos, criando sinergias nos domínios 
da motivação, da auto-estima, do envolvimento e apropriação do processo. 
As sessões em pequeno grupo e o acompanhamento sistemático são fatores 
determinantes, no caso dos adultos pouco escolarizados, porque favorecem o 
auto e hétero-reconhecimento”.  
 

Este facto foi especialmente sentido neste grupo, dado que tinham sessões quatro 

vezes por semana. 

 

No entanto, a alteração da metodologia está longe de colmatar alguns dos 

constrangimentos intrínsecos ao próprio processo de reconhecimento de 



 
 

62 

competências, como sendo o problema da avaliação de competências através do 

Referencial de Competências-Chave. A metodologia, de vertente humanista, assente 

na validação de adquiridos experienciais, sobretudo, em contextos não formais e 

informais, colide com um referencial baseado em conteúdos escolares. Conforme 

Cármen Cavaco (2007:32) “aquilo que cada adulto diz é referente a um saber prático e 

contextual, e as competências do referencial seguem a lógica dos saberes teóricos e 

baseados em conteúdos”.  

 

Observa-se na nossa prática as mesmas dificuldades que se sentem noutros centros, 

conforme referidos pela autora (Cavaco, 2007:32):  

 

“a construção de situações-problema constitui uma dificuldade para os 
formadores de RVC, e dá lugar a uma tensão que se pode designar por 
complexidade/adequação. Torna-se difícil conceber situações-problema em 
que se possa, em simultâneo, identificar um conjunto diversificado de 
competências (complexidade) e que seja pertinente e adequada às 
especificidades do percurso de cada adulto (adequação).”  

 

Se há competências de matemática que são evidenciadas nas narrativas 

autobiográficas de forma natural pois resultam das práticas profissionais, como por 

exemplo, a execução de gráficos e tabelas, a interpretação de mapas e escalas, 

outras são, muitas vezes, induzidas pelos profissionais para serem descritas no 

Portefólio, o que quebra a espontaneidade do discurso e orientação da narrativa. 

Segundo Cavaco (2008:501): “Uma forma de superação das dificuldades de 

Matemática, pode passar por uma análise mais aprofundada da história de vida do 

adulto, que permita perceber elementos sobre o percurso de vida e as experiências aí 

identificadas são fundamentais para conceber situações-problema ajustadas ao 

adulto”. 

 

Assim uma ação de melhoria a aplicar na nova metodologia, seria reunir a equipa 

antes da realização das sessões de reconhecimento, para elaboração de instrumentos 

que contemplem a transversalidade das competências.  

 

Outra ação de melhoria seria a participação de todos os formadores em todas as 

sessões de reconhecimento das ACC, isso permitiria o desenvolvimento de um 

trabalho mais articulado ao nível do reconhecimento de competências.  

 

O processo encontra ainda outro problema fundamental que é a atitude dos 

formadores (Cavaco, 2007). Em centros sediados em escolas públicas, os formadores 
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são professores do ensino regular que acumulam a função de formador a tempo 

parcial. Poderá dizer-se que são professores de dia e formadores à noite. Sente-se, 

muitas vezes, uma dificuldade em separar estas duas funções, que embora possam 

parecer idênticas têm papeis muito diferentes. Assim, os formadores têm de 

“desaprender” o contexto de sala de aula e adaptarem-se ao papel de formador que 

implica conforme Cavaco (2008:520) “desenvolver competências específicas, bastante 

distintas das que lhe eram solicitadas quando exerciam as suas funções como 

professores do ensino regular ou como formadores de adultos no domínio da formação 

profissional”. 

 

Observa-se que os formadores optam tendencialmente por exercícios de 

demonstração em vez de promover a reflexão e a identificação de competências 

(Cavaco, 2008). 

 
Conforme Pires (2007) este processo exige tanto ao nível dos seus atores como ao 

nível das estruturas onde se desenvolve, a mudança de representações e de práticas 

educativas que se devem desvincular do modelo escolar.  

 

Este projeto permitiu refletir de forma mais sistemática sobre estas problemáticas. Não 

posso, neste contexto, deixar de fazer uma reflexão sobre as minhas próprias 

dificuldades no desempenho da minha função como Profissional de RVC e 

especificamente neste contexto da aplicação da nova metodologia de trabalho. 

 

A maior dificuldade sentida ao longo do acompanhamento a este grupo, nas sessões 

individuais, foi a aplicação de situações-problema, na área de Matemática para a Vida, 

por não dominar plenamente os conteúdos do referencial desta área. Penso que esta 

situação poderia ser colmatada se houvesse uma maior articulação com a formadora 

de MV, o que se torna muito difícil, devido ao seu fluxo de trabalho no horário que tem 

afeto ao CNO. A maneira como procurei contornar esta questão, foi a que tenho 

aplicado ao longo da minha experiência no Centro, recorrer às minhas colegas 

Profissionais de RVC, com quem tenho maior facilidade de contacto em termos físicos, 

pois trabalhamos na mesma sala e nos mesmos horários.  

 

Outra dificuldade sentida ao longo deste processo é a gestão do tempo. Não é fácil 

seguir uma perspectiva humanista do processo, quando as orientações da tutela 

seguem uma perspectiva economicista. Esta metodologia implicou a presença em 

todas as sessões do grupo. Do meu ponto de vista, é importante a presença da 
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Profissional de RVC nas sessões de reconhecimento das diferentes áreas, pois 

permite uma maior perceção sobre o desenvolvimento do trabalho dos adultos e 

dificuldades sentidas, permitindo desta forma uma atuação mais eficaz. Porém, devido 

ao número de adultos que tenho de acompanhar, este procedimento é inviável. 

 

A reflexão sobre o impacto desta nova metodologia no processo de RVC de nível 

básico, e especificamente na área de MV, remete-me para uma reflexão sobre a 

matemática não só no contexto do Processo de RVC mas num âmbito mais 

abrangente – o contexto escolar. 

 

Como já foi dito, o RCC de Matemática para a Vida assenta em conteúdos escolares e 

não em competências. Como também já foi apontado em alguns estudos (Cavaco, 

2008; Pires, 2005) a reformulação deste referencial é ação imperativa por parte da 

tutela. Questiono-me por que é que o referencial foi construído desta maneira? Não 

seria previsível que um referencial baseado em conteúdos escolares seria de difícil 

aplicação num processo de reconhecimento de competências? 

 

Na minha experiência enquanto estudante e, agora enquanto profissional na área da 

educação, observo a problemática do insucesso na matemática. Dezenas de alunos 

procuram o CNO por não terem conseguido terminar o seu percurso de formação no 

ensino regular, devido ao insucesso sistemático na disciplina de matemática. Se afinal 

a matemática está presente no nosso dia-a-dia, porque não a conseguimos “ver”, 

muito embora utilizemos o raciocínio lógico na resolução dos nossos problemas 

quotidianos? 

 

Na minha opinião, baseada apenas na minha experiência quer como estudante quer 

como profissional, a base do insucesso está no modelo escolar. Como diz Canário 

(1999) é necessário repensar a escola. A ação escolar situa-se fora do tempo e do 

espaço sociais e históricos. O currículo escolar corresponde a um menu de 

informações, estruturadas a partir do exterior, repetidas pelos professores e, 

consequentemente, pelos alunos como meio de aprender e de avaliação (dessa 

aprendizagem). O papel da educação deveria ser o de ajudar a formar “solucionadores 

de problemas”, papel de forte pertinência na atual conjuntura social e económica de 

crescente incerteza e imprevisibilidade. 

 

No caso da matemática, conforme Fantinato e Vargas (2010: 43): “é necessário na 

educação de jovens e adultos a elaboração de propostas pedagógicas que levem em 
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conta os conflitos de rutura dos educandos com suas culturas de origem, vivenciadas 

no confronto com os saberes escolares”. A escola nega muitas vezes os saberes de 

cada um e suas formas de compreender a realidade (Freire, 1997). 

 

Segundo Marie-Christine Josso (Canário e Cabrito, 2005) o estudo das histórias de 

vida tem sido um contributo para a compreensão da formação. Segundo a autora 

(2008:123): “só há formação quando há experiência. A experiência acarreta uma 

dimensão afetiva, implica uma reflexão sobre o que foi vivido (…) enquanto 

formadores podemos oferecer aos adultos contextos que lhes permitam fazer 

experiências”.  

 

Neste sentido, o processo de RVCC é por si só um processo formativo, pois é um 

processo reflexivo e de tomada de consciência. (Ávila, 2005; Cavaco, 2008; Pires, 

2007).  

 

O processo contempla também uma etapa de formação complementar. Segundo 

Cármen Cavaco (2008:525): Será este um contexto que “permite fazer experiências” 

que resultem na aquisição de competências? Esta era uma questão que seria 

interessante estudar no seguimento da implementação do projeto aqui apresentado, 

dado que o mesmo não abordou a metodologia de formação complementar. 

 

A questão enunciada é bastante pertinente no sentido que de acordo com a autora 

(Cavaco, 2008:525): 

 

“a formação complementar incide no domínio do saber-fazer e é direcionada 
para a identificação e desenvolvimento de competências. Os saberes 
transmitidos são apenas aqueles que se consideram recursos fundamentais 
para que o adulto possa desenvolver determinada competência. Ou seja, são 
entendidos como instrumentos “para pensar e agir” como considera Philippe 
Perrenoud e não como tendo finalidade em si mesmo, são os designados 
“saberes vivos” para o autor supracitado”. 

 

O treino é um elemento fundamental para o desenvolvimento de competências, e 

atendendo à reduzida duração da formação, pode colocar-se a questão: É possível 

desenvolver competências através da formação complementar do processo RVCC? 

(Cavaco, 2008). 
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Reflexão Final 

 

Começo esta reflexão por citar as palavras de Donald Schon (1992, cit. in Canário, 

2008:104) “não é possível aprender sem passar, antes, por um estado de confusão”. 

Num estado de confusão…foi assim que me senti ao iniciar este trabalho, muitas 

vezes interrompido ao longo deste último ano.  

 

A confusão foi fruto de alguns fatores externos que condicionaram a minha prestação 

neste trabalho, mas também de um processo de introspeção sobre o meu papel 

enquanto profissional da área de educação e formação de adultos.  

 

“Como acontece que penso o que penso?” (Josso, 2008:121) Responder a esta 

questão não foi um processo fácil, mas foi, sem dúvida, recompensador. 

 

Talvez ainda vivesse na ilusão de que a educação é um valor acima de qualquer 

política transitória. Agora tenho perfeita consciência de que conforme refere Josso 

(2008:116) “a educação é a ação de uma sociedade, tal como ela é pensada pelas 

instâncias políticas”. 

 

A leitura e análise sobre as políticas no campo da educação e formação de adultos e 

as lógicas em que assentam permitiram-me compreender, com muito mais clareza, 

muitas das medidas tomadas ao longo destes quatro anos que trabalho num CNO. 

Não posso dizer que ganhei uma atitude mais crítica face às orientações de carácter 

economicista, pois já a tinha, mas proporcionou-me uma maior consciência e 

conhecimento das perspetivas em que se baseiam tais medidas. 

  

Como refere Lima (2008) “É impensável perceber a educação de adultos, hoje em 

Portugal, sem perceber a história dos últimos 30 anos, sem conhecer os conceitos, as 

políticas públicas na Europa, os avanços e retrocessos.” Neste sentido penso que 

todos os atores neste processo de educação devem ter conhecimento destas políticas 

de educação. Assim, uma das mudanças que introduzi na minha prática como 

Profissional de RVC foi abordar este tema na sessão inicial com os adultos. 

 

Segundo Paulo Freire (2000, cit in Cavaco, 2002:115) “Não podemos duvidar de que a 

nossa prática nos ensina”. Partir da nossa prática para a reflexão sobre o campo da 
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educação e formação de adultos pouco escolarizados foi, sem dúvida, um excelente 

método para novas aprendizagens que esta etapa académica proporcionou.  

 

Este diálogo constante entre conhecimento teórico e empírico foi-me permitindo 

introduzir mudanças de forma mais confiante nos modos de atuar face às práticas que 

me pareciam que deveriam ser repensadas e melhoradas. Foi desta reflexão que 

nasceu o projeto de intervenção no âmbito do processo de RVCC de nível básico, 

apresentado neste relatório. 

 

Num congresso de Educação e Formação de Adultos a que assisti há um tempo, uma 

das oradoras colocava a questão: será possível pensar o processo de RVCC nesta 

dupla perspetiva, na perspetiva da educação permanente e ao mesmo tempo numa 

perspetiva economicista (de cumprimento de metas)?  

 

Aparentemente sim, isso é o que tem acontecido em muitos CNO. Mas estas duas 

perspetivas são opostas e por isso algo se perde. Muitas vezes perde-se a qualidade e 

dignidade de um processo de adquiridos experienciais, outras vezes perde-se o adulto 

(que desiste do processo) e, ainda outras vezes, perde-se a motivação dos técnicos 

envolvidos. 

 

Depois de uma década de trabalho de avanço na educação e formação de adultos há 

necessidade de pensar as políticas de educação de forma coerente, analisando e 

aprendendo com os erros do passado. Não podemos retroceder para uma educação 

escolar de segunda oportunidade (Lima, 2008), como está a acontecer com as novas 

orientações políticas para a reimplementação do ensino recorrente. Também a 

formação profissional não pode desconsiderar o “background” escolar dos seus 

formandos. Não se pode seguir a via da qualificação profissional segundo uma 

perspectiva de produção de capital humano, que não tem em conta a educação 

básica, e esperar resultados quanto ao aumento da empregabilidade. Conforme refere 

Lima (2008:34): 

 

“A formação profissional, não obstante o seu relevante papel, não evidencia 

condições para afrontar o problema educativo dos adultos portugueses e nem 

sequer, por si só, os seus problemas de inserção e de permanência no 

mundo do trabalho”. 
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Tendo em conta que “as lógicas político-educativas, as prioridades, as dimensões 

organizacionais e administrativas, mesmo os elementos de ordem conceptual mudam 

com frequência, interrompendo ou abandonando certas políticas para dar lugar a 

outras e assim sucessivamente” (Lima, 2008:90), existe a necessidade dos 

educadores de adultos definirem bem os seus valores e o seu papel e assumirem, 

quando necessário, uma certa “posição de resistência” a políticas que desvalorizam a 

vertente humanista da educação (Lima, 2008). Assim a formação especializada dos 

técnicos envolvidos neste campo da educação é fundamental (Canário, Cabrito e 

Cavaco, 2008; Cavaco, 2007; Pires, 2007). 

 

Neste sentido, todo o trabalho realizado nos Centros Novas Oportunidades e em 

outros organismos estatais ou não estatais que se dedicam à educação e formação de 

adultos, não pode ser esquecido, não pode ser desperdiçado (Lima, 2008). 

 

Abordando especificamente os processos de reconhecimento de competências, estes 

não podem ser encarados com o objetivo único de certificação. A valorização dos 

adquiridos experienciais é de suma importância para novos processos de 

aprendizagem, contribuindo para a construção de novos projetos formativos, por parte 

dos adultos envolvidos. No caso do público desempregado, que apresenta muitas 

vezes, sentimentos de angústia e baixa-autoestima, é essencial que este processo 

seja vivido como um agente mobilizador para aquisição de novas competências que 

permitam a adaptação/readaptação a novos contextos profissionais (Pires, 2007).  

 

Assim, o processo deve ser encarado como o ponto de partida para novos projetos de 

vida, promovendo a capacidade de exploração vocacional, de construção de novos 

projetos formativos e profissionais, de forma a dar continuidade ao percurso formativo. 

O estudo realizado por Januário (2006, cit. in Cavaco, 2008:220) confirma “a 

importância do processo RVC no autorreconhecimento (descoberta de competências), 

o que tem um conjunto de efeitos positivos, principalmente, porque desperta os 

adultos para novas oportunidades e desafios e para a (re)construção do seu projeto de 

vida (ir mais além, promoção da confiança em si, valorizar-se mais a si próprio e 

sentir-se mais valorizado pelos outros)”. 

 

Mas para tal o processo não pode ser encarado como “uma resposta fácil e eficaz 

para alguns dos atuais problemas sociais e económicos” (Pires, 2007:16). 
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Conforme refere Pires (citando Lietard, 2007:16): “O reconhecimento e a validação 

devem ser perspetivados, a medio prazo, como uma função educativa “a tempo 

inteiro”, uma “espinha dorsal de um projeto educativo”, a construção de identidades 

pessoais e sociais de cidadãos, um meio de desenvolvimento pessoal que permite o 

acesso a qualificação social”. 

 

Neste sentido, é necessário tempo e recursos por parte dos Profissionais desta área 

para fazer do Processo de RVCC um verdadeiro processo de balanço de 

competências, que permita ao adulto o desenvolvimento de (novos ou velhos) projetos 

de vida. O papel dos Profissionais de RVC pode ser fundamental na orientação destes 

adultos.  

 

Ao longo da minha prática no Centro Novas Oportunidades tenho observado os efeitos 

do processo de RVCC nos adultos envolvidos. A maioria dos adultos “não sabia que 

sabia”, pelo que o reconhecimento formal das suas competências foi acompanhado 

pelo reconhecimento reflexivo (Ávila, 2005). 

 

Além dos ganhos ao nível do autoconhecimento e da autoestima, o processo tem 

promovido o nível de complexidade cognitiva dos adultos envolvidos. Provavelmente 

como consequência dos efeitos mencionados, o processo tem também motivado os 

adultos para novas aprendizagens, quer em contextos formais (na escola), quer em 

contextos não formais. Neste último contexto, é muito importante a criação e 

desenvolvimento de projetos de educação não-formal que envolvam a comunidade 

escolar e a comunidade local.  

 

Esta é uma análise baseada na minha própria perceção e nos encaminhamentos para 

ofertas formativas que faço nas sessões de Plano de Desenvolvimento Pessoal. Seria 

muito interessante estudar este fenómeno através de uma investigação que permitisse 

averiguar a legitimidade da minha perceção.   

 

Ao longo deste trabalho refleti sobre o campo de educação e formação de adultos, 

sobre o meu próprio percurso formativo e profissional e os constrangimentos sentidos 

na minha prática. Esta reflexão fez-me levantar muitas questões problematizadoras 

quanto à educação de adultos e, especificamente, ao processo de RVCC. Provocou 

assim uma motivação adicional para a continuação da procura de saberes nesta área. 
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Neste “tempo de incertezas” (Canário, 2008), não sabendo o que o futuro me reserva 

em termos profissionais, estou grata por estes quatro anos de intensa aprendizagem 

que me permitiram amadurecer enquanto profissional e pessoa. No que se refere a 

este mestrado e voltando às palavras de Donald Schon, o estado de confusão inicial 

que experimentei levou a uma aprendizagem significativa que por certo me fez evoluir 

como profissional na área de educação e formação de adultos.  
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Glossário 

 

ACC - Área de Competência-Chave 

ANEFA – Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos 

ANQ – Agência Nacional para a Qualificação 

ANQEP – Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional 

CNO – Centro Novas Oportunidades 

DGFV – Direção-Geral de Formação Vocacional 

ESLFB – Escola Secundária Luís de Freitas Branco 

CE – Cidadania e Empregabilidade 

CRVCC – Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

Cursos EFA – Cursos de Educação e Formação de Adultos 

INO – Iniciativa Novas Oportunidades 

LC – Linguagem e Comunicação  

MSST – Ministério da Segurança Social e do Trabalho 

MV – Matemática para a Vida 

NA – Narrativa Autobiográfica 

PNAEBA - Plano Nacional de Alfabetização e de Educação de Bases dos Adultos  

PPQ - Plano Pessoal de Qualificação 

PRA – Portefólio Reflexivo de Aprendizagens 

RCC – Referencial de Competências-Chave 

RVCC – Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

SPO – Serviço de Psicologia e Orientação 

UNESCO - Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultural 

TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação 
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Anexo 1 – Guião de Entrevista aos Formadores 

 

 

 

1 - Quais as principais dificuldades que sente enquanto formador(a) da área …?  

 

2 - Quais as principais dificuldades que encontra na fase de Reconhecimento? E de Formação 

Complementar?  

 

3 - Que alteração de metodologia sugere? 
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Anexo 2 - Cronograma 

 

Sessões Intervenientes Duração Data Horário Local 

Sessão de Reconhecimento Profissional de RVC 3h 23/05/2012 - 4ªf 16h 45- 19h 45 K 111 

Sessão de Reconhecimento Profissional de RVC 3h 28/05/2012 – 2ªf 16h 45- 19h 45 K 111 

Sessão de Reconhecimento Profissional de RVC 3h 30/05/2012 – 4ªf 16h 45- 19h 45 K 111 

Sessão de Reconhecimento Profissional de RVC 3h 04/06/2012 – 2ªf 16h 45- 19h 45 K 111 

Sessão de TIC 
Formador de TIC 

 Profissional de RVC 
1h30 05/06/2012 – 3ºf 16h 45- 18h 15 D204 

Sessão de LC 
Formador de LC 

Profissional de RVC 
1h30 06/06/2012 – 4ªf 16h 45- 18h 15 K 111 

Sessão de MV 
Formador de MV 

Profissional de RVC 
1h30 11/06/2012 – 2ªf 16h 45- 18h 15 K 111 

Sessão de TIC 
Formador de TIC 

Profissional de RVC 
1h30 12/06/2012 – 3ºf 16h 45- 18h 15 D204 

Sessão de LC 
Formador de LC 

Profissional de RVC 
1h30 13/06/2012 – 4ªf 16h 45- 18h 15 K 111 

Sessão de CE 
Formador de CE 

Profissional de RVC 
1h30 14/06/2012 – 5ªf 16h 45- 18h 15 K 111 

Sessão de MV 
Formador de MV 

Profissional de RVC 
1h30 18/06/2012 – 2ªf 16h 45- 18h 15 K 111 

Sessão de TIC 
Formador de TIC 

 Profissional de RVC 
1h30 19/06/2012 – 3ºf 16h 45- 18h 15 D204 

Sessão de LC 
Formador de LC 

Profissional de RVC 
1h30 20/06/2012 – 4ªf 16h 45- 18h 15 K 111 

Sessão de CE 
Formador de CE 

Profissional de RVC 
1h30 21/06/2012 – 5ªf 16h 45- 18h 15 K 111 

Sessão de MV 
Formador de MV 

Profissional de RVC 
1h30 25/06/2012 – 2ªf 16h 45- 18h 15 K 111 

Sessão de TIC 
Formador de TIC 

Profissional de RVC 
1h30 26/07/2012 – 3ºf 16h 45- 18h 15 D204 

Sessão de LC 
Formador de LC 

Profissional de RVC 
1h30 27/06/2012 – 4ªf 16h 45- 18h 15 K 111 

Sessão de CE 
Formador de CE 

Profissional de RVC 
1h30 28/06/2012 – 5ªf 16h 45- 18h 15 K 111 

Entrega do PRA Profissional de RVC 1h 02/07/2012 – 2ªf  16h 45- 17h 45 K 111 

Sessão de validação 
Profissional RVC 

Formadores 
1h 06/07/2012 – 6ªf 14h 30- 15h 30 S.F 

Sessões de Formação 

Complementar 

Formadores de LC, 

CE, MV e TIC 
A definir até ao máximo de 50 horas 

Sessão de preparação para Júri Profissional de RVC 2 h 10/07/2012 - 3ªf 16h 45- 18h 45  
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Sessões Intervenientes Duração Data Horário Local 

Sessão de simulação de Júri Profissional RVC 3 h 16/07/2012 - 2ªf 16h 45- 19h 45  

Sessão de Júri de Certificação 

Profissional RVC 

Formadores 

Avaliador Externo 

 19/07/2012 – 5ªf A definir  

Sessão de Plano de 

Desenvolvimento Pessoal 
Profissional RVC  A definir A definir  
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Anexo 3 -  Etapas do processo de RVCC básico 

 

 

Metodologia – 6h/ semana 
 

 
Sessões 

 
Duração 

 
Intervenientes / objetivos 

 

Nº Indiv. Colec.  Profissional Formadores Adulto 

1ª sessão  
 

X 
 

3h 

Dinâmica de grupo – hetero- 
conhecimento; 

Levantamento de Expectativas; 
Breve exposição sobre o campo da EFA 

em Portugal; 
Informações sobre o processo RVCC e a 

metodologia utilizada; 
Apresentação do Cronograma; 
Breve apresentação do RCC 

Atividade – Cronologia com principais 
experiências de vida; 

 
 

 
 
 
 
 
 

Consulta as fichas de análise de perfil 
de cada candidato; 

 
Informa-se sobre o grupo. 

Integra o grupo; 
Participa na atividade - Expectativas 

Apropriação da metodologia de 
trabalho e do cronograma. 

 
TPC – Desenvolve cronologia (o 

quê, como e porquê). 
 
 

Entre a 2ª 
sessão e 4ª 

sessão 
X  

 
 
 

1h 
 
 
 

Recorre à entrevista de explicitação para 
explanação do percurso de vida do 

candidato. Fornece orientações para a 
construção narrativa autobiográfica. 

Participa na sessão e apresenta 
cronologia com principais 

experiências de vida. 

3ª sessão 
 

 
 

X 
 

3h 

 
Introdução à abordagem autobiográfica e 

orientação para a construção da NA - 
como organizar o PRA; 

Dinâmica de Grupo – atividades de caráter 
social; 

 
Participa nas atividades de grupo: 

trabalho a pares - evidência 
competências, a partir de situações/ 

experiências de vida; 
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Orientação para o desenvolvimento do 
documento da etapa de diagnóstico B2 – 

“um dia na minha vida pessoal, social, 
familiar, profissional…” 

 

Desenvolve o documento da etapa 

 

de diagnóstico B2 – “um dia na 
minha vida pessoal, social, familiar, 

profissional…”; 
 
 
 
 

3ª sessão 
 

 
 

X 
 

3h 

 
Medeia a atividade - Reflexão sobre 

experiências de vida – como evidenciar 
competências? 

Dinâmica de Grupo (objeto) cruzamento 
com o RCC. 

 
 

 
Participa nas atividades de grupo – 
reflete oralmente sobre um objeto 
representativo de uma experiência 

de vida significativa. 
 

TPC- desenvolve a reflexão no PRA. 
 

4ª sessão 
 

 
 

X 
 

3h 

 
Medeia a Atividade- Análise de excertos 

de narrativas autobiográficas e faz o 
cruzamento com as competências-chave 

do RCC. 
Com base na história de vida de cada 

adulto apresenta as propostas de 
atividades para as sessões de 

reconhecimento das A.C.C. 
 

 
Participa na atividade em pequenos 

grupos, apropriando-se das 
metodologia usadas no PRVCC. 
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10ª sessão 
 

Sessão 
de 

validação 

X  1,5h 

Formaliza a validação das competências do candidato; 
Apresenta o plano de formação complementar adequado ao candidato ou estratégias 

conducentes à certificação parcial ou total; 
Assina o plano de formação. 

 

 

5ª  sessão 
 

 X 1,5h 

 
Analisa e discute as propostas de desenvolvimento do PRA. 

Estrutura  atividades, pelo confronto das competências indiciadas no documento “um 
dia na minha vida pessoal, social, familiar, profissional…” e outras evidências 

anteriormente trabalhado nas sessões com a Profissional de RVC, com as 
competências exigidas do  Referencial de Competências- Chave de cada A.C.C , 

visando  o reconhecimento de competências, pela integração de vivências e 
experiências de vida do adulto, no PRA. 

 

 

6ª  sessão 
CE/LC/MV/TIC 

X 
(1.5h) 

X (4.5h) 6h 
 
 
 
 

Participa nas sessões e recolhe 
informações sobre a demonstração de 

competências de cada adulto. 

 
Aplica atividades com base no RCC, 

em articulação com a HV de cada 
adulto, favorecendo o reconhecimento 

de adquiridos, num balanço de 
competências. 

 
Participa e integra as atividades 

propostas no PRA. 

7ª  sessão 
CE/LC/MV/TIC 

X 
(1.5h) 

X (4.5h) 6h 

8ª  sessão  
CE/LC/MV/ TIC 

X 
(1.5h) 

X (4.5h) 6h 

9ª  sessão   
CE/LC/MV/ TIC 

X 
(1.5h) 

X (4.5h) 6h 

(entre a 4ª e a 
9ª sessão) 

x  

2h 
(pelo 

menos 2 
sessões 
de 1h) 

Acompanhamento do adulto para 
integração das atividades desenvolvidas 

no PRA e explicitação de outras 
experiências. 

(entre a 9ª e a 
10ª sessão) 

   
Recebe e reenvia os PRA’s (via dropbox), se possível, para serem analisados pela 

equipa técnico-pedagógica que acompanha o adulto. 

Entrega à profissional de RVC o 
PRA para ser analisado pela equipa 

técnico-pedagógica. 
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Sessões 
FC 

(a definir 
após 

sessão de 
validação) 

X 
 

X 
Até ao 

limite de 
50h 

 
 
 

Aplica o plano de formação definido 
para o candidato 

Planifica, desenvolve e executa o 
trabalho proposto 

 
 

Sessão de 
preparação 

de júri 

X 
 

 
1h 
 
 

Concebe e estrutura o desenvolvimento da 
sessão de certificação 

 
 

Concebe e estrutura o 
desenvolvimento da sessão de 

certificação 
 
 

Sessão de 
certificação 

 

X 
 

 
30 

minutos 
Apresentar o trabalho desenvolvido durante o PRVCC, de forma reflexiva e assertiva, definindo projetos futuros. 

Sessão de 
PDP 

X  1h 
Apresenta e explora com o adulto o 

documento PDP. 
 

Explora o documento PDP e 
prepara um projeto formativo. 
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Anexo 4 – Planeamento das Atividades 

 

Sessão 

(1,5h) 
LC MV CE TIC 

1ª Unidades A,B,C 

Resumo oral e 

escrito de uma 

leitura. 

Unidades A,B,C, D 

 

Atividades adaptadas a 

cada adulto* 

Unidade A,B,C,D   Unidade D 

Procura ativa de emprego (com recurso à 

internet); Curriculum Vitae. 

2ª Unidades A,B,C 

Autorretrato 

 

Introdução do PRA 

 

Unidades A,B,C,D 

Atividades adaptadas a 

cada adulto* 

Unidade B 

Atividade escrita e 

partilha oral – Como 

resolveu uma 

situação 

problemática 

Unidade D 

Internet, Power-point  

3ª Unidade A e D 

Análise e leitura de 

linguagens não-

verbais 

Unidades A,B,C,D 

Atividades adaptadas a 

cada adulto* 

Unidades A,B,C,D 

Debate – tema 

polémico 

(apresentação de 

dilema) 

Unidades B e C 

Excel, Word 

4ª Unidade C 

Autocorreção dos 

textos 

Análise do PRA de 

acordo com as 

situações trabalhadas 

nas sessões anteriores 

(cruzamento com a 

unidade B de TIC) 

FC TIC FC TIC 

 

*Algumas das propostas na área de MV são referidas no quadro abaixo:  

  

Evidência na Narrativa 

Autobiográfica 
Proposta de desenvolvimento 

Viagens 

 

 

Viagem aos E.U.A 

Apresentar mapa, interpretar escala e 

calcular distância, média de gasto 

combustível por Km 

Câmbio da moeda (Euro-Dolar) 

Estudo de viabilidade para implementação 

de negócio 

Descrever projeto e apresentar cálculos 

estatísticos 

Vendas na área profissional 

Percentagens de desconto face à 

quantidade comprada; média de vendas 

por trimestre (apresentação em gráfico) 

Esculturas em gesso e esferovite 

Identificar as formas geométricas, calcular 

as medidas (altura, comprimento, 

diâmetro, volume) 
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Crianças 

Analisar os gráficos de percentis do 

boletim de saúde (peso, comprimento, 

perímetro cefálico) 

Doença 
Calcular quantidade de medicação face à 

idade/Kg  

Jogador de Hóquei 

Calcular medidas do campo de hóquei, 

identificar formas geométricas no campo. 

Calcular o índice de massa corporal 

Gosto pela culinária 
Aumentar a proporção de uma receita de 

culinária 

Experiência profissional numa escola de 

condução 

Referir as regras de trânsito e identificar 

as figuras geométricas dos sinais de 

trânsito 

Tarefas profissionais na área de 

contabilidade 

Explicar o lançamento de contas, 

apresentação em tabela EXCEL. 

Administrador de Condomínio 
Apresentar as contas em EXCEL. 

Balancete. 

Descontos de hipermercado Calcular as percentagens de descontos 

Seguros (compra de casa)/IRS Usar um simulador 

Reposição de produtos num 

supermercado 

Apresentar os cálculos dos diferentes 

valores de IVA 

Montagem de mobiliário 

Apresentar os passos de montagem de 

um móvel de acordo as instruções do 

manual 

 


