
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

Análise de Conteúdo das entrevistas  

aos profissionais de RVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tema: Dificuldades dos adultos no processo de RVCC 

 

Categoria: Motivos para a desistência 

 

A existência de desistências no processo de RVC, na minha opinião, deve-se ao facto 

de alguns adultos possuírem expectativas que não correspondem à realidade do 

processo, ou seja, pensam que o próprio processo é extremamente fácil, não sendo 

necessário muito empenho e trabalho. (anexo III, E01) 

 

Na minha opinião, a maioria dos adultos desiste porque não consegue conciliar a 

família, o trabalho e os horários com este processo. São adultos e a maioria tem 

dificuldades em conciliar estes aspectos. (anexo III, E02) 

 

Não concordo que haja assim tanta desistência mas, pelo que me parece, penso 

que as pessoas desistem porque estão à espera de um processo muito mais fácil e, 

ao ser-lhes explicado o processo, acabam por desistir. (anexo III, E03) 

 

Penso que o principal motivo de desistências do processo de RVCC prende-se com o 

facto de os adultos chegarem até nós com a ideia de que vão aprender, com 

expectativas erradas em relação ao processo. Por outro lado, penso que o 

acompanhamento dado pelo técnico possui uma correlação com as desistências. 

(anexo III, E04) 

 

As desistências no processo de RVCC devem-se ao facto de os adultos terem pouco 

tempo, pois grande parte trabalha. E também pela desmotivação do RVCC não ser 

um processo de aprendizagem mas sim de demonstração. (anexo III, E05) 

 

 

Essencialmente porque é um processo com características muito próprias e, em 

grande parte das situações, os adultos estão à espera de uma coisa diferente. 



 

 

 

 

Quando confrontados com uma situação nova, que não vai de encontro às suas 

expectativas, por vezes ficam algo assustados e a primeira reacção é a “fuga” 

(embora nem sempre seja assim). Por outro lado, outros tipos de dificuldades 

podem ir surgindo já em fases mais avançadas do processo. (anexo III, E06) 

 

Talvez a pouca articulação da equipa, em que cada formador “puxa” para seu lado 

e não existe um trabalho conjunto entre formadores e profissionais RVC. O adulto, 

perante alguma incoerência manifestada pelos técnicos, desinteressa-se e acaba 

por desistir. (anexo III, E07) 

 

Incompatibilidade com o horário de trabalho, falta de motivação e autoconfiança 

por parte dos candidatos. (anexo III, E08) 

 

A taxa de desistência significativa no Processo de RVCC deve-se, no meu entender, 

a dois grandes factores: 1.º A motivação existente no início do processo decresce 

com a quantidade de trabalhos solicitada; 2.º Existe um grande número de adultos 

que pretende aprender, o que não é um pressuposto do Processo RVCC, levando as 

pessoas a desistir. (anexo III, E09) 

 

Grande parte destas desistências ocorre pela falta de tempo por parte dos adultos 

para acompanharem este processo. (anexo III, E10) 

 

Categoria: Dificuldades apontadas pelos profissionais 

 

As maiores dificuldades passam essencialmente por voltar a escrever e a 

demonstrar capacidade de reflexão das próprias aprendizagens, enquanto uma 

mais-valia do próprio processo. (anexo III, E01) 

 

 

A maior dificuldade, geralmente referida pelos adultos, é a falta de tempo.  

(anexo III, E02) 



 

 

 

 

 

Dificuldades ao nível da informática e na elaboração de textos. (anexo III, E03) 

 

As principais dificuldades são ao nível das TIC, pois estes adultos (em média) 

encontram-se numa faixa etária em que nunca tiveram contacto com as novas 

tecnologias, nomeadamente com o computador. (anexo III, E04) 

  

Falta de tempo para realizar os trabalhos propostos, pois há dificuldade de gerir o 

tempo entre trabalho, família e um novo hábito de voltar a escrever. (anexo III, 

E05) 

 

Principalmente dificuldades relacionadas com o uso das novas tecnologias 

(computador); gestão de tempo, de forma a conseguirem realizar todas as 

propostas; em alguns casos, também, criar hábitos de leitura, escrita e, 

principalmente, de alguma reflexão. (anexo III, E06) 

 

No meu ponto de vista, as maiores dificuldades manifestadas pelos adultos são: em 

primeiro lugar, a utilização das tecnologias, nomeadamente do computador e, em 

segundo, a dificuldade que os adultos têm em valorizar as suas vivências, ou seja, 

consideram que o que fazem é tão simples e rotineiro que não valorizam nem 

consideram uma competência. As tarefas domésticas realizadas pelas mulheres são 

exemplo disso. (anexo III, E07) 

 

As maiores dificuldades são: usar o computador para fazer os trabalhos e 

acompanhar o grupo à medida que o tempo vai passando. A grande maioria nunca 

ligou sequer um computador e a vida profissional e pessoal muitas vezes não deixa 

muito tempo livre para a realização dos trabalhos. (anexo III, E08) 

 

As dificuldades demonstradas pelos adultos prendem-se com o facto de lhes ser 

solicitada uma reflexão sobre as suas vivências, a qual nem sempre é fácil para 

muitos dos adultos que se dirigem ao nosso centro. A disponibilidade necessária 

para o processo é também uma dificuldade. (anexo III, E09) 



 

 

 

 

 

A maior dificuldade demonstrada pelos adultos é a de conseguir arranjar tempo 

para dedicarem a este processo. (anexo III, E10) 

 

Categoria: Duração do processo 

 

Uma opinião favorável, tendo sempre em atenção que consideramos “tempo 

médio”, não devendo o mesmo ser encarado como uma obrigatoriedade. A postura 

deverá ser de respeito pelo tempo individual do reconhecimento do adulto.  

(anexo III, E01) 

 

Não tenho nada a dizer relativamente a esse período. No entanto, convém salientar 

que esse tempo de duração deverá depender do próprio adulto. (anexo III, E02) 

 

É adequado para adultos que não têm dificuldades em demonstrar as evidências 

necessárias. (anexo III, E03) 

 

Estou de acordo com o tempo médio de duração do processo RVCC. Porém, este 

processo é flexível e o adulto pode demorar até 3 anos para concluir o processo 

(nível básico). (anexo III, E04) 

 

Este tempo diz respeito à media, pois a pessoa tem três anos desde que se inscreve. 

Cada adulto pode fazer o processo de uma forma flexível e “ao seu ritmo”. Pode 

demorar o tempo necessário. (anexo III, E05) 

 

Penso que é o tempo suficiente tendo em conta os objectivos e metodologia do 

processo. Além disso, este é um tempo médio, que pode ser alargado em caso de 

necessidade. (anexo III, E06) 

 



 

 

 

 

Concordo completamente com o tempo de duração. (anexo III, E07) 

 

É o tempo adequado para a transmissão do que é pedido e reconhecimento das 

competências dos adultos, podendo estes finalizar o dossier pessoal terminadas as 

sessões de reconhecimento. (anexo III, E08) 

 

Considero que, para um adulto que se dedique de corpo e alma ao processo, é a 

duração ideal para um processo deste género. Contudo, este processo é flexível, 

variando de acordo com a disponibilidade de cada um. (anexo III, E09) 

 

A minha opinião é favorável, embora não se deva fazer deste tempo médio a regra, 

pois cada adulto é um caso único. (anexo III, E10) 

 

Categoria: Relação Pedagógica 

 

É óbvio que durante todo o tempo enquanto profissional existem sempre situações 

um pouco mais desgastantes, principalmente quando os adultos chegam até nós 

sem uma verdadeira motivação para o processo. (anexo III, E01) 

 

Não. (anexo III, E02) 

 

Não encontrei nenhuma dificuldade. (anexo III, E03) 

 

Nunca, pelo contrário. Normalmente consigo estabelecer com os adultos uma 

relação de grande proximidade. (anexo III, E04) 

 

Não. (anexo III, E05) 

 

Até agora não. (anexo III, E06) 



 

 

 

 

 

Não. (anexo III, E07) 

 

Não, por vezes é um pouco mais difícil chegar às pessoas mais reservadas, mas com 

o tempo acabo por conseguir. (anexo III, E08) 

 

Sim. Num processo que implica desocultar competências em pessoas que têm a sua 

auto-estima reduzida, não é fácil interagir e muito menos conseguir a abertura 

necessária para perceber essas mesmas competências. Como tal, é necessário ser 

muito cauteloso com palavras e críticas pois estas pessoas são muito sensíveis a 

qualquer tipo de crítica. (anexo III, E09) 

 

Não. (anexo III, E10) 

 

Categoria: Horário de funcionamento 

 

Penso que é adequado pelo facto de a maioria dos adultos que procuram 

reconhecer as suas competências se encontrar a trabalhar. (anexo III, E01) 

 

Considero este horário, certamente, o mais indicado, uma vez que a população é 

constituída por adultos, maioritariamente empregados, ou seja, o horário pós-

laboral será talvez o mais adequado. De qualquer forma, o ideal é ter um horário 

mais flexível e abrangente, de forma a satisfazer as necessidades de todos.  

(anexo III, E02) 

 

Poderia ser mais flexível, com a realização de sessões diurnas. (anexo III, E03) 

 

O horário permite que as pessoas que trabalham possam também aumentar o seu 

grau de escolaridade. Penso que o horário é bastante adequado. (anexo III, E04) 

 



 

 

 

 

O horário é o mais acessível para quem trabalha. No entanto, os profissionais de 

RVC disponibilizam-se a qualquer hora do dia para atendimento personalizado. 

(anexo III, E05) 

 

Penso que é adequado, uma vez que a maioria dos adultos se encontra a trabalhar 

durante o dia. (anexo III, E06) 

 

Concordo. Assim, os adultos ainda no mercado de trabalho podem assistir às 

sessões. (anexo III, E07) 

 

Acho que é o horário ideal para os candidatos, uma vez que na sua grande maioria 

estão a trabalhar. (anexo III, E08) 

 

Na minha opinião, este horário tem funcionado bem pois vai ao encontro dos 

horários de trabalho dos adultos, facilitando-lhes a presença nas sessões.  

(anexo III, E09) 

 

A minha opinião é favorável, mas tendo em conta que sempre que necessário se 

poderá actuar noutros horários. Pois os CNOs têm que ter a capacidade de se 

adaptar às necessidades dos adultos. (anexo III, E10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tema: Soluções para o combate  

à desistência no processo de RVCC 

 

Categoria: Combater a desistência 

 

Enquanto profissional, cabe-me a tarefa de esclarecer muito bem cada adulto, 

tentando motivar e reforçar cada um para as suas competências e para a 

demonstração das mesmas. (anexo III, E01) 

 

Enquanto técnica poderei dar um maior apoio, de forma a aumentar a motivação e 

empenho do adulto pois, sentindo-se acompanhado, o adulto dificilmente desistirá 

do processo. (anexo III, E02) 

 

Acompanhamento mais personalizado, dar mais atenção ao adulto, procurando 

perceber os motivos de desistência e encontrar, se possível, uma forma de evitar 

essa mesma desistência. (anexo III, E03) 

 

Principalmente, estabelecer com os adultos uma relação de proximidade e partilha 

para um melhor início do processo, para que se sintam motivados e encorajados a 

partilharem todas as suas vivências e experiências. Será também bastante 

importante dar toda a informação sobre o processo aquando da inscrição do adulto 

no centro para que inicie o processo com toda a consciência do que vai fazer. 

(anexo III, E04) 

 

Acompanhar o adulto de uma forma coerente, próxima e insistente, promovendo a 

motivação e a auto-estima do adulto. (anexo III, E05) 

 

 

 



 

 

 

 

Penso que o essencial será dar todo o apoio possível aos adultos, da forma mais 

individual possível, tirando todas as dúvidas, ajudando a ultrapassar dificuldades e 

orientando a construção do dossier. Cabe-nos também, enquanto técnicos, e 

baseando-nos na construção e desenvolvimento de uma boa relação com cada 

adulto, motivar e valorizar as competências de cada um. (anexo III, E06) 

 

O técnico deverá manifestar muita disponibilidade, empatia e humildade para com 

o adulto. É fundamental valorizar as experiências do mesmo. (anexo III, E07) 

 

Tentar incentivar e motivar os candidatos, estando disponível para ajudar sempre 

que estes precisarem. (anexo III, E08) 

 

Penso que é essencial corresponder às expectativas dos adultos que nos procuram, 

os quais, em muitos dos casos, necessitam de muita atenção e dedicação, para que 

se mantenham motivados durante todo o processo. (anexo III, E09) 

 

Na minha opinião, uma das formas de combater as desistências do processo, será 

criar uma relação de proximidade e compromisso entre o adulto e o profissional. 

(anexo III, E10) 

 

Categoria: Trazer o adulto de volta ao RVCC 

 

Dependendo da causa das desistências deveremos manter sempre uma postura de 

receptividade, de acolhimento e de acompanhamento face às dificuldades.  

(anexo III, E01) 

 

Para trazer o adulto de volta ao processo, é necessário uma atenção e apoio 

redobrados, sentindo esse apoio ele pensará que é capaz e voltará ao processo de 

forma mais motivada. (anexo III, E02) 

 

 



 

 

 

 

Não deixar “cair” o adulto no esquecimento; promover um contacto regular com o 

adulto. (anexo III, E03) 

 

Por vezes, basta um telefonema para que as pessoas regressem até nós 

novamente, pois muitas vezes ficam assustadas com tanta informação no início. 

(anexo III, E04) 

 

Falar pessoalmente com o adulto, ouvir os motivos de abandono, estimular a 

importância do aumento da escolaridade na nossa sociedade e aproveitar a 

oportunidade que o governo está a promover. (anexo III, E05) 

 

 Depois de perceber quais as razões que levaram o adulto a desistir, tentar 

contorná-las, quando possível. Por vezes, existem situações em que não há muito a 

fazer mas, por exemplo, quando um adulto desiste porque acha que não vai 

conseguir, é possível contornar esta situação (esclarecendo, tirando dúvidas, dando 

exemplos… motivando e valorizando). (anexo III, E06) 

 

Insistir na valorização das suas competências através de um telefonema, e um 

posterior acompanhamento mais individualizado. (anexo III, E07) 

 

Motivar o adulto, dar-lhe a perceber que têm competências e capacidades para o 

realizar. (anexo III, E08) 

 

Para trazer um adulto que desistiu de novo para o processo será fundamental 

incentivá-lo e motivá-lo através dos mais variados sistemas, para que se volte a 

empenhar na conclusão do seu processo. (anexo III, E09) 

 

Um contacto próximo e permanente. (anexo III, E10) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


