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1.1 – RAZÕES DA ESCOLHA DO TEMA 
 

Realizado no âmbito da dissertação do Mestrado em Políticas e Gestão do Ensino Superior, 
na Secção Autónoma da Universidade de Aveiro, a presente investigação foi motivada por um 
interesse que sentimos pelas questões da formação e aprendizagem dos adultos ao longo da vida. 
Aquilo que nos leva a fazer as nossas opções está sempre ligado ao nosso passado, à forma como 
nos situamos no presente e nas perspectivas que temos em relação ao futuro. É verdade que as 
questões articuladas com a aprendizagem e o desenvolvimento dos adultos têm assumido um lugar 
de destaque ao longo do nosso percurso pessoal e profissional. 

Uma das razões que nos levaram a propor a realização deste estudo, articula-se com o facto 
de o trabalho de investigação realizado no final da licenciatura com o tema “Estilos de 
Aprendizagem nos Estudantes Adultos”, ter contribuído para aprofundar os conhecimentos acerca 
da forma de aprender dos adultos. Este trabalho além de ajudar a fomentar um maior interesse por 
estas questões, levou a uma postura interrogativa às práticas que actualmente se exercem no 
domínio da educação e formação de adultos. 

O trabalho desenvolvido na Formação de Formadores também contribuiu para um 
questionamento sobre as questões relacionadas com a formação de adultos, particularmente aquelas 
que se interligam com as questões teóricas do domínio científico e as práticas que resultam da 
experiência quotidiana. 

Para além dos aspectos mencionados destacamos ainda, o reconhecimento do contributo 
formativo proporcionado pelos vários contextos que marcaram o nosso percurso pessoal e 
profissional e tendo consciência de que para tal contribuíram tanto aprendizagens formais como 
não-formais e informais e sobretudo porque reconhecemos a emergência de uma nova problemática 
no domínio da educação de adultos articuladas com as questões do reconhecimento e validação 
destas aprendizagens, decidimos aprofundar esta nova problemática através da presente 
investigação. 

Por outro lado, comungamos da opinião segundo a qual a concretização de um estudo deve 
também ter como objectivo a apresentação de situações para que se possa proceder a uma reflexão 
e futura intervenção. Neste contexto, considerámos importante fornecer alguns elementos de 
reflexão sobre os desafios, potencialidades e paradoxos que decorrem da introdução destas práticas 
no âmbito dos sistemas de educação/formação. 

Destacamos também o facto, de que o estudo aqui apresentado teve alguma investigação 
embrionária sobre a temática, aquando a realização da parte curricular do mestrado e que veio 
potenciar ainda mais o nosso interesse por esta área. Este conjunto de experiências representava já 
um capital de conhecimentos e de interesses que teve como corolário a escolha da temática para 
tema desta nossa dissertação de mestrado. 

Relativamente à relevância e pertinência do estudo, consideramos que no contexto das 
mutações decorrentes da globalização das economias, da evolução do mundo do trabalho e das 
organizações, da emergência da sociedade do conhecimento e da aprendizagem ao longo da vida, 
esta problemática adquire uma relevância particular. A preponderância que assume na actualidade, 
a aprendizagem ao longo da vida, tanto ao nível dos discursos – académicos, económicos, políticos 
– como das práticas desafia-nos a construir um projecto de desocultação destes diferentes níveis. 
Por outro lado, consideramos que assistimos actualmente a uma convergência de preocupações, 
comuns a um conjunto significativo de países no espaço europeu e do mundo no sentido de 
desenvolver iniciativas com a finalidade de reconhecer e validar as aprendizagens adquiridas pelos 
adultos ao longo das suas trajectória pessoais, sociais e profissionais. Embora consideremos 
importante a aprendizagem que decorre dos momentos formais de educação e formação, no 
entanto, consideramos igualmente essencial as aprendizagens e as competências adquiridas em 
contextos não-formais e informais, pois só assim se conseguirá equilibrar as diversas fontes de 
saber. 

O valor pessoal, formativo, social e económico que cada vez mais é atribuído às 
aprendizagens adquiridas em contextos não-formais e informais é inegável. Estes saberes têm 
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vindo a ser cada vez mais valorizadas, quanto mais se acentua a rapidez das mudanças sociais, 
científicas, tecnológicas e económicas, que caracterizam a sociedade contemporânea. Por outro 
lado, o conhecimento é cada vez mais localizado e simultaneamente globalizado, desenvolvendo-se 
localmente através da acção das pessoas e organizações, difundindo-se rapidamente através de 
novas redes e sistemas de aprendizagem. Por conseguinte, a produção e a difusão do conhecimento 
e concomitantemente da aprendizagem deixam de ser um monopólio dos sistemas de educação, 
uma vez que, ultrapassam os espaços-tempos formais, tradicionalmente delimitados e balizados 
pelas instâncias educativas. 

Estes saberes, experienciais pela sua natureza, desenvolvem-se numa multiplicidade de 
situações e de contextos de vida, e obedecem a uma lógica de construção e de difusão distinta 
daquela que tem sido até muito recentemente a lógica dominante, traduzida no âmbito educativo 
através de um conjunto de modelos e práticas pedagógicas. As formas tradicionais de atestação dos 
saberes na sociedade (traduzida pelos diplomas e certificados, tanto escolares como profissionais), 
sempre atribuíram um estatuto privilegiado aos conhecimentos científicos e tecnológicos face aos 
saberes experienciais. A valorização destes saberes experienciais no seio dos sistemas tradicionais 
de educação representa uma significativa mudança paradigmática.  

Por outro lado, consideramos, que este tema é particularmente relevante ao nível do ensino 
superior, uma vez que consideramos que a curto ou médio prazo, existirá uma propagação destas 
práticas no âmbito do ensino superior, e serão criadas estruturas de apoio para o desenvolvimento 
destas novas práticas, considerando-as como uma parte integrante da sua oferta, de forma a alargar 
o acesso e a participação de novos públicos no ensino superior, e a oferecer novas oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida. 

Queremos ainda, acrescentar outra razão, que é constatação da carência de trabalhos de 
investigação neste domínio. Sendo a investigação uma função estruturante do ensino superior, 
parece-nos fundamental estimular a produção do conhecimento científico sobre esta problemática 
emergente. 

Estas são as razões principais que estão subjacentes à escolha desta temática para a 
realização do nosso estudo. 

A escolha do campo de análise deste trabalho – França, Inglaterra e Portugal – deve-se em 
primeiro lugar, ao facto de existirem nestes países os dispositivos alvo do nosso estudo e em 
segundo lugar, por critérios de proximidade geográfica e política (União Europeia). 

O caminho heurístico percorrido contempla a colaboração entre diferentes campos do saber, 
de forma a podermos contribuir para a construção de novos elementos compreensivos face a esta 
realidade complexa. Optamos, então, por uma metodologia qualitativa, que faz apelo a uma 
abordagem comparativa. Este tipo de abordagem tem a grande vantagem de formular novas 
interpretações e construir novos modelos compreensivos, bem como de possibilitar a identificação 
das especificidades e das dinâmicas dos dispositivos estudados (Comaille, 2001).  

 

1.2 - O PROBLEMA E A SUA FORMULAÇÃO  
 

No contexto das mutações decorrentes da globalização das economias, da evolução do 
mundo do trabalho, das emergências da sociedade do conhecimento e da aprendizagem ao longo da 
vida, assistimos actualmente a uma convergência de preocupações, comuns a um conjunto 
significativo de países no espaço europeu e no mundo, presentes no discurso político, económico, 
social e educativo, no sentido de desenvolver iniciativas com a finalidade de reconhecer e validar 
as aprendizagens adquiridas pelos adultos, ao longo da vida. 

Similarmente, reafirma-se o valor da aprendizagem como factor de desenvolvimento dos 
países e do mundo. A aprendizagem é consagrada como um direito universal, ao mesmo tempo que 
se confirma o seu carácter dinâmico e inacabado. A aprendizagem é actualmente compreendida 
numa perspectiva mais globalizante, integrando a dimensão sócio-cultural e não apenas 
psicológica. É um conceito que ultrapassa a aprendizagem realizada em contextos formais, 
significa a aprendizagem em sentido lato, que tanto pode ser realizada dentro como fora das 
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instituições de educação/formação e que pode ocorrer em qualquer tempo ou momento da vida da 
pessoa. Não é limitável a tempos/espaços/finalidades específicos, pode ter um carácter intencional 
ou espontâneo, sistemático ou aleatório. Nesta perspectiva, a educação (entendida como um campo 
formalmente constituído) não é mais detentora do monopólio da aprendizagem (Usher, Bryant, & 
johnston, 1997). Este alargamento da perspectiva tradicional de educação e de formação para além 
dos espaços/tempos formais coincide com a atribuição de maior relevância ao conceito de 
aprendizagem ao longo da vida. 

É sabido que o séc. XX foi praticamente dominado pelo paradigma cartesiano do primado da 
razão criado pela escola de Descartes. Foi com ele que aprendemos o que era a ciência, o método 
científico (no singular) e a objectividade. O discurso do racionalismo marcou a ciência do séc. XX 
e também a pedagogia escolar e a educação em geral. A aprendizagem era essencialmente 
racionalista e Cognitivista, o importante era o produto e não o processo de aprender (Vieira, 1999). 

Até à civilização industrial, o conhecimento era visto como um ideal e constituía um triunfo 
competitivo. O conhecimento era tido como uma espécie de propriedade privada, concebida à luz 
do princípio geral da economia política segundo o qual os bens são escassos e limitados, pelo que, 
quanto mais cada um tivesse, menos ficava para os outros. Actualmente, considera-se que o 
conhecimento não é um bem da mesma natureza dos outros bens e mercadorias estudadas na 
economia política, nem é um bem de mercado raro e escasso como os outros, assistindo-se a um 
grande desenvolvimento dos conhecimentos (Simão, Santos e Costa, 2003). 

São vários os autores que consideram que estamos perante a emergência de um novo 
paradigma educativo, entre eles destacamos Duarte (2006), que descreve o actual contexto, como o 
de transição do antigo paradigma da educação – “formação inicial mais formação contínua” –, para 
o novo paradigma “aprendizagem ao longo da vida e em todos os contextos da vida”. 

Conforme este autor, o antigo paradigma estruturava-se, essencialmente, a partir dos 
conceitos base – “formação inicial” e “formação contínua” – a que correspondia uma segmentação 
estrutural da “procura” e da “oferta” de formação. Em termos de “procura”, os segmentos da 
população activa em dificuldade no mercado de emprego e, em termos de “oferta”, sistemas de 
formação exteriores à empresa, normalmente sob tutela do ministério que tenha a seu cargo os 
problemas de emprego. Com o advento deste novo paradigma, também se começa a falar de 
pedagogias inclusivas, onde se discute a importância da formação pessoal e social, a educação para 
a cidadania e o pluralismo cultural. 

As formas tradicionais de atestação dos saberes na sociedade, sempre atribuíram um 
estatuto privilegiado aos conhecimentos científicos e tecnológicos face aos outros saberes, de 
acordo com a concepção dominante herdada do racionalismo. Com o aparecimento das práticas de 
reconhecimento e validação, os saberes experienciais adquiridos pelos adultos, à margem dos 
sistemas formais de educação ganham um novo estatuto. 

Em termos epistemológicos, a valorização dos saberes experienciais no seio dos sistemas 
tradicionais de educação/formação representa uma significativa mudança paradigmática, em que o 
“saber feito da experiência” adquire um novo estatuto face ao “saber científico”. 

Os processos através dos quais se procura dar visibilidade e legitimidade aos saberes 
experienciais fundamenta-se no pressuposto de que a experiência é fonte de aprendizagem. A vida 
em sentido amplo e as situações de trabalho em particular configuram-se como espaços-tempos 
privilegiados de construção de conhecimentos, ultrapassando a fronteira estabelecida pelo sistema 
de educação e formação formal. Estes pressupostos fazem parte integrante da problemática do 
reconhecimento e validação. 

Ou seja, o valor social a atribuir a estes saberes passa necessariamente por processos de 
reconhecimento e validação de competências que, em conjunto com os contextos de aprendizagem 
formais e não formais, contribuem para um maior equilíbrio entre todas as fontes de saber e as 
várias formas de sobre ele reflectir e extrair aprendizagem. 

Curiosamente, o reconhecimento pelo cidadão comum do valor das suas aprendizagens de 
vida inscreve-se em muitas culturas tradicionais, o que é ilustrado por diferentes expressões, 
semelhantes em diversos idiomas (“a escola da vida”, “aprender até morrer”). Contudo, é 
precisamente “à escola” (entendida como todas as instituições educativas e formativas) que ainda 
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se reconhece, quase sempre em exclusivo, o papel de garante de possibilidades de aprendizagens 
socialmente válidas para aceder ao diploma, à certificação escolar ou qualificação profissional, 
condição de estatuto social e de sucesso no mercado de trabalho. Por reconhecer oficialmente, por 
certificar, ficam todas as competências que o adulto efectivamente possui e que produz no seu 
quotidiano, mobilizando múltiplos saberes, recursos e capacidades que foi adquirindo e 
aprofundando ao longo da vida.  

Tendo presente que a investigação educativa tem evidenciado que a reprodução do modelo 
escolar tradicional para públicos adultos não constitui o caminho mais adequado para responder a 
esta nova problemática, na medida, em que se considera que estes modelos são na sua maioria, 
organizado em torno de conteúdos, metodologias pedagógicas pouco flexíveis e tempos rígidos, 
surge assim, a necessidade de um novo processo educativo que ultrapasse largamente os limites 
institucionais da escola, por um lado, em termos de duração e, por outro, em termos de espaço. Para 
responder a esta problemática têm vindo a ser implementados diferentes sistemas e dispositivos (tal 
como são designados nos diferentes países), em diversos países da Europa e do Mundo, com vista 
ao reconhecimento institucional, através da acreditação e/ou certificação dos adquiridos 
experienciais dos adultos. Na generalidade dos casos, nomeadamente nos sistemas pioneiros destes 
processos de reconhecimento, valorizam-se, preferencialmente, as aprendizagens realizadas em 
contexto de trabalho, certificando competências profissionais, ou seja, atribuindo qualificação 
profissional a adultos que não tiveram formação profissional mas que possuem as competências 
necessárias ao exercício de uma determinada profissão, fruto dos seus adquiridos experienciais.  

A implementação destas práticas é relativamente recente, apesar das primeiras práticas terem 
emergido após a Segunda Guerra Mundial na América do Norte, só muito recentemente têm vindo 
a ser generalizadas (principalmente a partir das décadas de 80 e de 90) na maior parte dos países 
europeus. 

Estas práticas têm vindo a ser implementadas num conjunto significativo de países e numa 
diversidade de contextos, no âmbito dos sistemas de educação/formação, das empresas, dos 
sindicatos e associações de diversa natureza. A sua abrangência é variável, podendo o seu alcance 
ser a nível nacional, comunitário, sectorial, ou empresarial.  

Torna-se, então relevante compreender como é que as aprendizagens (em sentido lato), que 
os adultos realizam à margem dos sistemas formais de educação/formação são reconhecidas e 
validadas e quais os dispositivos que se têm vindo a conceber com vista á sua formalização. 
Consideramos igualmente pertinente compreender até ponto os dispositivos implementados 
fomentam uma dinâmica formativa, no âmbito do paradigma da aprendizagem ao longo da vida. 

A emergência destas novas práticas educativas parecem encerrar significativas 
potencialidades na óptica da formação de adultos, na medida em que, ao promoverem a sua 
visibilidade e legibilidade constituem-se como um importante motor de novas dinâmicas 
formativas. Deste modo, podem contribuir para a elaboração de projectos pessoais, profissionais e 
sociais articulando os saberes detidos com as motivações e as aspirações da pessoa, o que conduz 
ao desenvolvimento da auto-estima e da auto-imagem. Por outro lado, abrem caminho para novas 
oportunidades de educação/formação, facilitando a integração e a mobilidade formativa, 
promovendo a aprendizagem ao longo da vida. 

A finalidade deste trabalho de investigação é contribuir para a compreensão das práticas do 
reconhecimento e validação das aprendizagens em sentido lato (o termo utilizado pelos dispositivos 
em França é “acquis”, em língua inglesa é “learning” e em Portugal é “competências”) que os 
adultos realizam ao longo das suas trajectórias de vida, à margem dos sistemas formais de educação 
e formação. A introdução destes dispositivos parece ocorrer em articulação com o conjunto de 
mudanças ao nível dos sistemas de educação/formação. Esta mudança leva-nos a questionar se 
tratará apenas de uma mudança técnico-organizativa ou se traduzirá numa mudança mais profunda, 
a nível das concepções educativas, que poderão estar articuladas com o aparecimento do paradigma 
da aprendizagem ao longo da vida. 

Desta forma, colocamos a seguinte questão de partida: 
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Será que os dispositivos que se têm vindo a implementar para o reconhecimento e validação 
das aprendizagens adquiridas pelos adultos à margem dos sistemas formais de educação 
contribuem para a implementação do paradigma da aprendizagem ao longo da vida? 

Tomando como objecto de estudo estes dispositivos centramo-nos nas práticas desenvolvidas 
em diferentes países a partir das experiências concretas e em curso, procurarando identificar e 
analisar as suas características, finalidade, fundamentos e lógicas. 

Tendo em conta este contexto, enunciamos as seguintes questões de investigação: 
1 - Que dispositivos se têm vindo a implementar para o reconhecimento e a validação 

das aprendizagens não-formais e informais? 
2 – Quais são os princípios de base nos quais assentam os dispositivos de 

reconhecimento e validação das aprendizagens e das competências? 
3 - Quais as lógicas que orientam a implementação dos dispositivos de reconhecimento 

e de validação? 
4- Quais são os principais objectivos da implementação destes dispositivos? 
5 - Quais são as metodologias utilizadas nos dispositivos de reconhecimento e de 

validação? 
A procura de resposta a estas questões obriga-nos a aprofundar um conjunto de tópicos. 

Assim, propusemo-nos realizar uma análise compreensiva e crítica o que implicou a clarificação de 
um conjunto de conceitos e a construção de um quadro teórico de referência à luz de uma 
abordagem multidisciplinar. 

Para o enquadramento teórico deste estudo construímos três quadros de referência: o 
primeiro faz o enquadramento das políticas da educação e formação de adultos à luz do paradigma 
da Aprendizagem ao Longo da Vida, o segundo centra-se na compreensão dos processos de 
aprendizagem dos adultos e o terceiro foi elaborado em torno da problemática das competências e 
do seu desenvolvimento, a partir de uma visão multidisciplinar. 

Os eixos orientadores deste estudo articulam-se assim à volta de conceitos, de aprendizagem 
ao longo da vida, aprendizagem de adultos, aprendizagem experiencial e competências. Estes 
conceitos cruzam-se e interligam-se de uma forma dinâmica na problemática do nosso estudo. Na 
medida, em que não existe apenas um corpo teórico de referência para a compreensão destes 
conceitos, recorremos a diferentes contributos provenientes de campos disciplinares distintos. 
Parece-nos imprescindível adoptar uma perspectiva multidisciplinar, sem a qual não será possível 
abordar a complexidade dos fenómenos em questão. 

Uma vez que a compreensão dos processos de aprendizagem dos adultos pode ser feita a 
partir de diferentes quadros conceptuais e de várias abordagens, tornou-se necessário aprofundar o 
nosso conhecimento teórico sobre a aprendizagem de adultos, particularmente no que diz respeito 
aos processos de construção de saberes a partir da experiência. Estas aprendizagens realizadas 
através de um processo experiencial têm vindo a constituir objecto de estudo das ciências da 
educação, onde emerge o conceito de aprendizagem experiencial, considerado central neste 
trabalho. 

Por outro lado, as aprendizagens dos adultos têm vindo a ser traduzidas através de uma 
lógica de competências, ao nível dos sistemas educativos, o que nos leva à necessidade de clarificar 
este conceito e à análise das diferentes abordagens que se têm vindo a desenvolver neste domínio. 
As práticas de reconhecimento e validação incidem sobre as aprendizagens experienciais dos 
adultos, em sentido lato, mas a natureza de cada dispositivo condiciona o enfoque privilegiado. O 
reconhecimento e a validação desenvolvem-se a partir de determinados quadros de referência 
operacionais, e estes referenciais podem ser construídos a partir de uma lógica dos conhecimentos 
académicos e disciplinares, ou com base numa lógica de competências. 

Na medida em que a lógica das competências parece ter vindo a afirmar-se e a ganhar espaço 
cada vez mais significativo nos dispositivos de reconhecimento e de validação, parece-nos 
relevante abordar esta temática. 

Ao abordarmos esta problemática, interessa-nos essencialmente compreender em que medida 
as práticas de reconhecimento e validação se posicionam efectivamente numa lógica de 
aprendizagem ao longo da vida, ou seja de que forma é que proporcionam a elaboração de 
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projectos, a recomposição dos saberes, facilitando o (re)início e a continuidade dos percursos 
formais de educação/formação dos adultos, ao mesmo tempo procuramos compreender até que 
ponto os processos de reconhecimento e de validação conseguem abarcar a diversidade, a riqueza e 
a complexidade das aprendizagens experienciais dos adultos. 

Recorrendo a uma metodologia que se situa numa perspectiva hermenêutica/interpretativa e 
multidisciplinar, procuramos desenvolver um caminho heurístico que contemple a colaboração 
entre diferentes campos do saber, de forma a podermos contribuir para a construção de novos 
elementos compreensivos face a esta realidade complexa. Optamos então, por uma metodologia 
qualitativa, que faz apelo a uma abordagem comparativa. Como refere Comaille (2001), este tipo 
de abordagem permite a identificação das especificidades e das dinâmicas dos dispositivos 
estudados. 

Os dados foram recolhidos a partir de uma análise documental, com base numa diversidade 
de fontes documentais de natureza técnica e política e de reflexões e análises produzidas nos países 
estudados – França, Inglaterra e Portugal –. Estes dados foram posteriormente alvo de uma 
interpretação e análise.  

Gostaríamos de esclarecer que não pretendemos apresentar este estudo como paradigma dos 
restantes dispositivos implementados noutros países. Os casos aqui apresentados apenas constituem 
uma das realizações possíveis da problemática dos dispositivos e sistemas de reconhecimento e 
validação de aprendizagens realizadas pelos adultos á margem do sistema formal de aprendizagem 
e não pretende atingir generalizações incompatíveis com um fenómeno tão complexo. 

Por outro lado, convém referir que não temos, a intenção de abordar um conjunto alargado 
de aspectos e características das práticas de reconhecimento e validação, apenas pretendemos 
estudar algumas das vertentes deste fenómeno tão complexo e multifacetado. Desejamos apenas 
compreender a nível educativo, e na óptica do conhecimento dos processos de aprendizagem e de 
formação da pessoa, como é que estas práticas se organizam para fomentar uma dinâmica 
formativa no âmbito do paradigma da aprendizagem ao longo da vida. 
 

1.3 – OBJECTIVOS DO TRABALHO 
 
Este trabalho pretende ser uma pesquisa sobre os dispositivos de reconhecimento e validação 

das competências adquiridas fora do sistema formal de educação, no âmbito de um paradigma de 
Aprendizagem ao Longo da Vida. 

Os objectivos que orientam este trabalho de investigação consistem em compreender como é 
que as aprendizagens (em sentido lato), que os adultos realizam à margem dos sistemas formais de 
educação/formação são reconhecidas e validadas, e quais os dispositivos que se têm vindo a 
conceber com vista á sua formalização. 

Dado que este trabalho, se situa teoricamente na necessidade de procurar dar sentido às 
mudanças que estão a ocorrer nos sistemas de educação e formação, pretende-se também esboçar 
as linhas gerais de uma acção reflexiva que contribua para o aprofundamento conceptual desta 
problemática no sistema educativo. 

A assunção de partida deste trabalho é a de que a valorização dos saberes experienciais nos 
sistemas formais de educação e formação representam uma mudança paradigmática, em que o 
“saberes feitos pela experiência” adquirem um novo estatuto face ao “saber científico”.  

A partir de um primeiro contacto com alguns autores as nossas inquietações iniciais foram 
tomando a forma de objectivos específicos: 

i) Identificação dos dispositivos de reconhecimento e validação de competências em países 
como França, Inglaterra e Portugal, de forma a compreender as suas características, finalidades e 
metodologias utilizadas; 

ii) Analisar o contributo destes dispositivos numa perspectiva de aprendizagem ao longo da 
vida; 

iii) Fornecer alguns elementos de reflexão sobre os desafios decorrentes da introdução destas 
novas práticas no âmbito dos sistemas de educação/formação; 
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iv) Contribuir para o aprofundamento conceptual desta problemática inovadora, e para o 
debate científico neste domínio. 
 

1.4 – PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 
No decurso deste trabalho iremos tentar construir um quadro conceptual de referência, 

destacando um conjunto de pressupostos e de conceitos que permitem compreender a 
aprendizagem dos adultos como um processo dinâmico, integrativo e integrador, intrinsecamente 
articulado com o seu desenvolvimento, que valoriza o papel da experiência, da autonomia e da 
reflexividade na aprendizagem dos adultos e que atribuem à pessoa um papel central na 
aprendizagem. Por outro lado, entendemos que as aprendizagens dos adultos não se limitam aos 
espaços-tempos institucionalizados, pois a vida é em si mesma um contexto de aprendizagem. Os 
adultos aprendem e constroem os seus saberes e competências a partir de uma multiplicidade de 
situações e de contextos (formais, não-formais e informais) que constituem a sua história de vida. 

Os processos através dos quais se procura dar visibilidade e legitimidade aos saberes 
experienciais dos adultos fundamentam-se no pressuposto de que a experiência é fonte de 
aprendizagem e de construção de competências. Deste modo, consideramos que a aprendizagem e 
experiência são interdependentes e que a experiência é um elemento-chave no processo de 
aprendizagem dos adultos. Ou seja, a experiência é um “material bruto” que quando é 
acompanhado de uma dinâmica reflexiva e questionante se transforma em aprendizagem 
Consideramos então, que a experiência é uma fonte privilegiada de aprendizagem e produtora de 
saberes e competências. 

A concepção de aprendizagem de adultos que é defendida neste trabalho de investigação 
assenta nos pressupostos teóricos de que a aprendizagem é uma actividade permanente de 
construção pessoal, um processo holístico e dinâmico, que integra dimensões afectivas, cognitivas, 
sócio-culturais e relacionais, integrando assim uma perspectiva psicológica, sociológica e 
filosófica. Por outro lado, defendemos a perspectiva de que a aprendizagem está na base das 
transformações profundas e de reestruturação dos sistemas de significação da pessoa. 

Ao fundamentar-nos nestas abordagens de aprendizagem dos adultos iremos procurar 
construir uma articulação com a problemática do reconhecimento e da validação das competências 
nos seguintes termos: 

i) O reconhecimento das aprendizagens adquiridas é em si mesmo um processo de 
aprendizagens sobre a própria pessoa (conhecimentos, capacidades, atitudes, personalidade, 
interesses motivações, etc.) e sobre as condições sociais, culturais e históricas que balizaram essas 
aprendizagens; 

ii) O reconhecimento das aprendizagens é suportado pela tomada de consciência, por um 
processo reflexivo (faz apelo à reflexividade crítica). A tomada de consciência das aprendizagens 
adquiridas em múltiplos contextos possui uma dimensão transformadora, na medida em que 
transforma as perspectivas de sentido e faz emergir novas formas de entendimento e de 
posicionamento da pessoa (face a si própria e face a um determinado contexto sócio-cultural). 

A tomada de consciência das aprendizagens anteriores e a sua valorização social transforma, 
por um lado, a imagem que a pessoa tem de si própria e, por outro, a sua relação com o saber; 
consequentemente, modifica a sua posição face a um jogo de forças de poder (“saber é poder”), 
permitindo o seu reposicionamento face a si próprio e face ao contexto no qual ela se situa, 
nomeadamente o educativo; 

iii) A aquisição de novos saberes e de novos poderes pode constituir-se como o motor 
desencadeador de novas dinâmicas formativas do adulto, em permanente procura enquanto ser 
inacabado. 
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1.5 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

O trabalho foi dividido em duas partes: a de enquadramento teórico e a de estudo de caso 
múltiplo.  

Da primeira parte constam três capítulos. No Capítulo I, começamos por fazer uma 
contextualização da sociedade contemporânea, sublinhando as profundas alterações que têm vindo 
a acontecer e que se reflectem na diversidade de designações usadas para descrever a actual 
sociedade. Defendemos o argumento de que as transformações globais que têm ocorrido nos 
últimos anos contribuíram enormemente para as transformações que se têm vindo a verificar no 
sistema de educação e de formação. Para além disso, arriscaremos a fazer uma análise histórico-
política ao conceito de aprendizagem ao longo da vida. Mostraremos que as mudanças que 
ocorreram tanto ao nível social, económico, político e de formação e educação configuraram nos 
anos 90 uma outra forma de “ler” o mundo que constitui o pano de fundo que subjaz à política de 
aprendizagem ao longo da vida. 

Apresentaremos ainda uma breve análise de algumas das orientações políticas criadas no 
domínio da Educação e da Formação no contexto da União Europeia (UE), que estão ligadas com a 
aprendizagem de adultos. 

No capítulo II, procuraremos fazer uma viagem de desocultação ao conceito de 
aprendizagem de adultos. Assim, começaremos por trazer à discussão o conceito de adulto, uma 
vez que constatámos que a condição de adulto tem sido conceptualizada de distintos modos, 
mormente no último meio século. Seguidamente tentaremos adoptar um quadro teórico que 
sustente a compreensão da aprendizagem dos adultos. Aqui procuramos compreender como é que 
os adultos aprendem e argumentaremos os pressupostos teóricos que na nossa perspectiva 
sustentam o conceito de aprendizagem de adultos articulando as dimensões da experiência, reflexão 
e desenvolvimento da pessoa. 

Neste capítulo iremos também procurar interpelar e discutir o campo de formação, trabalho e 
da aprendizagem na dinâmica que acompanha o devir do ser-no-mundo em formatividade, e de que 
forma influencia a construção das identidades profissionais. 

No capítulo III, centramos a nossa atenção na clarificação do conceito de competência, uma 
vez que este é um conceito central da nossa investigação. Argumentaremos que a competência é 
um conceito polissémico que se traduza em distintas abordagens, conforme é utilizado nos 
diferentes domínios disciplinares. Assim, analisaremos o conceito de competência, a partir da 
perspectiva de diferentes quadros disciplinares que contribuem para o seu entendimento, 
procurando perceber a sua origem e evolução. Por outro lado, procuramos apresentar uma 
abordagem mais integrativa do conceito de competência, de forma a transpor os limites dos 
enfoques disciplinares específicos. Esta abordagem posiciona-se na linha das abordagens 
sistémicas, valorizando o carácter global, dinâmico integrador e contextualizado das competências.  

Por último, tentaremos compreender, o processo de construção de competências, 
nomeadamente a articulação entre os diversos contextos de aprendizagem – Formais, não-formais e 
informais –. 

A primeira parte deste trabalho corresponde à apresentação do quadro teórico que orientará a 
pesquisa levada a cabo na segunda parte que se centra na identificação e caracterização dos 
dispositivos reconhecimento e validação das aprendizagens não formais e informais. 

A segunda parte deste trabalho de investigação encontra-se estruturada em torno de quatro 
capítulos. Começamos por apresentar no capítulo IV as orientações metodológicas deste trabalho. 

No capítulo V, através dos quadros empíricos e de acção, procurámos clarificar os conceitos 
de, reconhecimento, validação e certificação de competências no domínio educativo. A seguir 
debruçamo-nos sobre a implementação destas práticas, procurando identificar e compreender quais 
os factores, princípios e lógicas que estão na base destes dispositivos. E por último, procurámos 
identificar as abordagens que se têm vindo a desenvolver no domínio da avaliação de 
competências.  

No capítulo VI, apresentamos o trabalho empírico efectuado sob a forma de um estudo de 
caso múltiplo, onde elaboramos um estudo comparativo dos dispositivos de reconhecimento, 
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validação e certificação de competências adquiridas pelos adultos para além dos contextos formais 
de educação/formação delimitado a três países europeus – França, Inglaterra e Portugal –. Aí 
procuramos organizar os dados de forma, a que posteriormente nos permitissem caracterizar e 
analisar estes dispositivos. 

No capítulo VII, elaboramos a análise e discussão dos resultados, a partir do trabalho 
empírico realizado e das questões orientadoras previamente formuladas.  
 

2 – DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS CONCEITOS  
 
É importante clarificar alguns conceitos que vão percorrer este trabalho no seu todo. São os 

conceitos de educação, formação e aprendizagem ao longo da vida 
As referências aos conceitos de Educação ao Longo da Vida, Formação ao Longo da Vida, 

Aprendizagem ao Longo da Vida, nas fontes bibliográficas consultadas, nem sempre aprecem 
suficientemente clarificadas. A necessidade de aprofundar o seu significado implicou uma 
pesquisa, cujo resultado evidenciou relativamente à educação, formação e aprendizagem, uma 
multiplicidade de significações, de abordagens e de concepções subjacentes. Para além destes 
conceitos serem entendidos sob diferentes perspectivas, de acordo com o campo disciplinar em que 
são analisadas e com abordagens teóricas que os suportam, também o facto de serem utilizados em 
diferentes domínios e a partir de linguagens distintas – científica, técnica, política – dificulta a sua 
clarificação. A dificuldade aumenta, se considerarmos, que tanto em língua inglesa como francesa 
se revestem de significados conceptuais diferentes. 

Se, por um lado, a acepção geral de educação se pode referir à acção educativa, ao processo 
organizado por instâncias exteriores à pessoa, dizendo quase sempre respeito ao ser humano 
enquanto criança ou jovem, pode, por outro lado, ser entendida de uma forma mais abrangente, não 
se limitando às instâncias externas, ao período inicial da vida do ser humano, nem aos contextos 
formais onde tradicionalmente se realiza. 

Enquanto acção educativa, “exercida” pela sociedade e pelas instâncias educativas, a 
separação tradicional entre os domínios da educação e da formação (conceito inicialmente 
circunscrito ao domínio profissional) também se torna cada vez mais difícil, na medida em que, 
tanto na perspectiva das instituições, como nas finalidades, objectivos e funções preconizados, 
como da natureza e dos conteúdos do processo, as fronteiras tradicionais se vão esbatendo. 

Por outro lado, se entendermos a educação e a formação na perspectiva de processos, não se 
podem reduzir à acção desenvolvida pelas instâncias exteriores à pessoa, pois dizem respeito ao 
processo pessoal de aprendizagem, intrinsecamente articulado com o desenvolvimento da pessoa. 
São os processos de aprendizagem que se encontram na base do que nos torna humanos. A 
concepção de aprendizagem veiculada pela escola ao longo do tempo, que tem dominado as 
práticas educativas em diferentes níveis e tipos de ensino bem como as práticas de formação, 
assenta na ideia de que a aprendizagem resulta da assimilação de informações que são transmitidas. 

No entanto, diversos são os autores que defendem que a aprendizagem não se resume à mera 
aquisição de informações, de conhecimentos, de comportamentos e atitudes, a concepção mais 
largamente difundida. 

Os teóricos que se inscrevem nas correntes humanistas (Rogers e Knowles) ou que integram 
alguns dos seus contributos (Freire, Mezirow...) associam a aprendizagem dos adultos ao 
desenvolvimento pessoal. Nestas linhas de pensamento a centralidade do sujeito e a motivação 
ocupam um lugar de destaque no processo de aprendizagem. 

Deste modo, muitos são os autores que defendem que a aprendizagem e o desenvolvimento 
dos adultos são conceitos dinâmicos e que estão interligados: o desenvolvimento comanda as 
aprendizagens e as aprendizagens intervêm no desenvolvimento. 

Esta concepção de aprendizagem parece-nos encontrar-se em consonância com o conceito de 
formação (Josso, 2002; Couceiro, 2000) em que se valoriza a dimensão de processo, a dimensão da 
dinâmica do sujeito, onde este se constrói como pessoa e a dimensão temporal ao longo da vida. 
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Na realidade o termo “formação” tem origem no latim formare que significa dar o ser e a 
forma, organizar, estabelecer. Neste sentido, formar não é apenas um fenómeno de aquisição de 
conhecimentos, como frequentemente é entendida, mas também inclui a transformação da 
personalidade, e é sempre indutora de mudanças no sujeito e na interacção deste com o meio 

É nesta perspectiva, nesta interacção multifacetada, que pode ser entendido o relatório da 
UNESCO, quando identifica as quatro capacidades que as pessoas em formação devem 
desenvolver: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e a viver com os outros 
e aprender a ser. Estas capacidades são consideradas os quatro pilares para a educação no século 
XXI. 

A tradicional separação entre educação geral e formação profissional que durante muito 
tempo determinou a estrutura organizativa dos sistemas de educação/formação, dá lugar a uma 
visão mais abrangente de cada uma destas actividades, as quais, muitas vezes, são apresentadas 
como sinónimos. Contudo tem-se observado uma maior afirmação do termo “Formação” em 
detrimento do de “Educação”. Segundo Canário (1999), isto deve-se ao facto de o primeiro 
autorizar um espectro mais amplo, integrativo e diversificado quando aos objectivos, metodologias, 
conteúdos, estruturas e destinatários previamente estabelecidos para qualquer uma delas. 

Na esteira de Canário, também Santiago, Alarção e Oliveira (1997) são de opinião que o 
conceito de formação tem vindo a merecer uma revitalização crescente nos últimos tempos 
aparecendo associada à educação e aprendizagem, evoca contextos diferenciados e espelha uma 
continuidade no tempo na expressão aprendizagem ao longo da vida. 

Efectivamente, no campo da educação de adultos, nos últimos vinte anos, têm emergido 
novas concepções sobre a aprendizagem dos adultos numa perspectiva desenvolvimental. Diversos 
autores têm reforçado a pertinência da relação entre o desenvolvimento global do adulto e os 
aspectos afectivos, sócio-afectivos, físicos, intelectuais, sociais, profissionais, criativos, morais, 
etc., que se encontram interligados com a evolução do pensamento, da afectividade e da acção ao 
longo da sua vida. 

A aprendizagem de adultos é compreendida actualmente numa perspectiva mais 
globalizante, integrando a dimensão sócio-cultural e não apenas psicológica. É um conceito que 
ultrapassa a aprendizagem realizada em contextos formais (balizada por instituições, programas e 
objectivos pré-determinados), significa a aprendizagem em sentido lato, que tanto pode ser 
realizada dentro como fora das instituições de educação/ formação que pode ocorrer em qualquer 
tempo ou momento da vida da pessoa. Não é limitável a tempos/espaços/finalidades específicos; 
pode ter um carácter intencional ou espontâneo, sistemático ou aleatório. Nesta perspectiva, a 
educação não é mais a detentora do monopólio da aprendizagem.  

Esta concepção de aprendizagem encontra-se em consonância com um conceito de formação 
em que se valoriza a dimensão de processo, a dimensão da dinâmica do sujeito, a dimensão 
temporal ao longo vida, a dimensão da construção da pessoa (Josso, 2002). 

Podemos então dizer, que estamos perante uma mudança paradigmática que também parece 
reflectir-se na literatura actual de língua inglesa, que tem vido a evidenciar um deslizamento do 
enfoque da Educação de Adultos (Adult Education) para a Aprendizagem de Adultos (Adult 

Learning). 
O documento Tornar o Espaço Europeu de Aprendizagem ao Longo da Vida uma Realidade, 

ressalta a necessidade de alargar o âmbito da definição de aprendizagem ao longo da vida, não a 
limitando aos aspectos económicos ou à educação de adultos, mas considerando desde a 
aprendizagem pré-escolar até à aprendizagem pós-reforma, cobrindo integralmente a aprendizagem 
formal, não-formal e informal. Neste documento é ainda salientado que os objectivos desta 
aprendizagem devem integrar: “a realização pessoal, a cidadania activa, a inclusão social e a 
empregabilidade/adaptabilidade”. É colocada a tónica no papel central de quem aprende, 
enfatizando a igualdade de oportunidades e a qualidade e pertinência das oportunidades de 
aprendizagem como se pode verificar pela definição que nos é dada por este documento: “Toda a 
actividade de aprendizagem em qualquer momento da vida, com o objectivo de melhorar os 
conhecimentos, as aptidões e competências, no quadro de uma perspectiva pessoal, cívica, social e 
/ou relacionada com o emprego” (Comissão Europeia, 2001b, p.11).  
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O alargamento da perspectiva tradicional de educação e de formação para além dos 
espaços/tempos formais coincide com a atribuição de maior relevância ao conceito de 
aprendizagem ao longo da vida. A noção de “ao longo da vida” significa um alargamento das 
dimensões temporal, espacial e dos contextos da aprendizagem, educação e formação. O fenómeno 
da aprendizagem ao longo da vida não é um resultado da sociedade contemporânea, mas a sua 
importância é cada vez mais valorizada num contexto sujeito a rápidas mudanças, à incerteza e à 
imprevisibilidade (Pires, 2005). 

Encontramos assim vários eixos de convergência entre o conceito de Educação e Formação 
ao longo da Vida – que integram a noção de processo, de dinâmica pessoal, de alargamento a 
diversos tempos e contextos que não os institucionalmente definidos pelas instâncias educativas e 
que têm como finalidade o desenvolvimento e a construção global da pessoa humana nas suas 
múltiplas dimensões – e o conceito de Aprendizagem ao Longo da Vida. 

Falar de Educação, Formação e Aprendizagem ao Longo da vida enquanto campos distintos, 
quando não opostos deixa portanto, de fazer sentido, mais do que propostas concorrentes ou 
antagónicas entre si, a educação e a formação podem ser encaradas como “ofertas interactivas e 
convergentes” que perfilham a mesma finalidade (Batalha, 1999). 

Assim sendo, optamos pela designação de “Aprendizagem ao Longo da Vida“ para dar corpo 
e titulo a este trabalho de investigação porque tem um significado muito mais abrangente, 
possuindo uma representação mais alargada. Por outro lado, além de ser um conceito de natureza 
política (a qual abordamos ao longo do trabalho) é o conceito que se encontra mais próximo do 
termo inglês de Lifelong learrning. 

Contudo, no decorrer deste estudo podemos encontrar igualmente as referências aos termos 
de formação e educação ao longo da vida, quando aparecem explicitadas desta forma no 
documento original consultado. 

Desta forma, as referências a “Educação e Formação ao longo da Vida” e a “Aprendizagem 
ao Longo da Vida” não traduzem uma falta de coerência e de rigor metodológico, se tivermos em 
conta as razões apresentadas. 
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Introdução 
 
Neste primeiro capítulo começamos por caracterizar o actual contexto da sociedade 

contemporânea, procurando mostrar diferentes perspectivas (económicas, sociológicas, 
políticas,...), que traduzem as profundas alterações que têm vindo a acontecer, fazendo emergir um 
conjunto de questões relevantes para a nossa investigação. 

A sociedade contemporânea pelas profundas modificações que introduz na estrutura 
económica, social e política, veio colocar novos desafios aos sistemas de educação e formação. As 
interdependências que se estabelecem entre a sociedade contemporânea e a aprendizagem 
repercutem-se na emergência de algumas tendências. 

Iremos também apresentar uma análise capaz de desvendar a possível verdade subjacente ao 
conceito de Aprendizagem ao Longo da Vida.  

Neste capítulo procuramos ainda, problematizar o papel da educação e da formação de 
adultos no actual contexto, na confluência dinâmica das forças sociais, económicas, culturais e 
políticas que contribuem para a definição das suas finalidades, estratégias e práticas. Assim, 
faremos uma breve análise sobre algumas das directrizes políticas da UE que nos últimos anos se 
têm produzido no domínio da Educação e da Formação, particularmente os que abordam questões 
articuladas com a aprendizagem ao longo da vida. 

 

1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 
 

A sociedade contemporânea atravessa um período de profundas transformações no contexto 
da actividade económica, política e das relações sociais, na qual a mundialização das relações e o 
acelerado progresso científico e técnico se apresentam como o seu principal suporte. 

Como salienta Giddens (2000), encontramo-nos na era da globalização, em que a nossa 
forma de viver em sociedade está a ser afectada por uma profunda reestruturação. Esta 
reestruturação passa por uma rede complexa de processos, que agem de forma contraditória, e 
mesmo em oposição, sendo difícil delimitar os contornos da actual sociedade, orientada por 
movimentos não lineares, fruto de influências múltiplas e diversas. 

Estas influências reflectem-se na pluralidade de designações utilizadas para descrever a 
actual sociedade: “Modernidade Tardia”, “Pós-modernidade”, “Sociedade da Aprendizagem”, 
“Sociedade do Conhecimento”, “Sociedade da Informação”, “Sociedade Global, ou Globalização”, 
etc. Esta diversidade traduz por um lado, a falta de consenso entre teóricos em torno destas 
questões, e por outro, o reconhecimento de que a incerteza, o paradoxo e o risco marcam esta 
sociedade, e ainda do caminho paralelo que estes conceitos empreenderam com os fenómenos da 
globalização.  

Na verdade, a teoria social tem vindo a dar conta que as novas roupagens do político e do 
social da sociedade contemporânea apresenta alguns distanciamento em relação aos padrões da era 
que a procedeu, a modernidade. A era moderna, ou a modernidade é associada à idade da 
descoberta científica, fruto do Renascimento, sendo a racionalidade instrumental a pedra-angular 
desta nova era; com ela surgiu a industrialização, o capitalismo industrial, assim como uma crença 
confiante no progresso e na superioridade do sistema. 

Como nos diz Jarvis (1995), a modernidade está associada com o impulso de construir uma 
sociedade ordenada na qual a necessidade humana era satisfeita de um modo que resultaria numa 
quase utopia materialista humanamente construída. Era um tempo de optimismo, certeza e 
planeamento, e consequentemente, de ordem política e legislativa. 

Todavia, foi nesta sociedade moderna complexa que o carácter ético das relações humanas se 
começa a perder, deixando lugar a um mundo no qual as perguntas existenciais do passado não 
recebem mais respostas simples, e no qual a era das certezas se transformou na era das incertezas. 
Para Jarvis (1995) na esteira de Giddens, este é o mundo da “Modernidade Tardia“ no qual as 
pessoas nascem, vivem e aprendem; um mundo sofisticado, de racionalidade instrumental, mas um 
mundo que confronta as pessoas com dilemas com os quais elas nem sempre desejam confrontar-
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se. Nesta perspectiva, a sociedade contemporânea é então, um tempo gerador de ansiedade 
existencial que proporciona uma liberdade para a qual as pessoas não estavam preparadas. É um 
mundo de liberdades e de escolhas, no qual o indivíduo se vê confrontado com uma pluralidade de 
possibilidades e alternativas de entre as quais terá de escolher. Tudo é apresentado como um dilema 
inevitável, no qual a aprendizagem é indispensável. 

Contudo, existem autores como Usher, et al. (1997) que associam a sociedade actual às 
tendências de formações sociais pós-industriais e modelos de produção pós-fordistas, e designam a 
actual sociedade como a Sociedade da Pós-modernidade.  

A Modernidade Tardia está associada à perda de fé nas grandes narrativas da modernidade, 
enquanto, o termo Pós-modernidade, é associado às “narrativas locais”, frequentemente 
relacionadas com preocupações globais.  

A sociedade contemporânea também pode ser caracterizada como sendo uma Sociedade de 
Aprendizagem, uma vez que confronta os indivíduos e as organizações com novos desafios de 
aprendizagem à medida que lutam para sobreviver num ambiente em constante mudança. 

Para Alheit e Dausien, (2002) o conceito de Sociedade de Aprendizagem indica uma 
mudança de paradigma ao passar do conceito de educação para o conceito de aprendizagem, ou 
seja, de uma noção de educação controlada pelo sistema para uma noção de formação controlada 
pelo aprendente. Desta forma, a ideia de Sociedade de Aprendizagem não é um conceito que se 
possa divorciar da questão política e deve ser visto como um desenvolvimento dos públicos civis 
através da colaboração de associações, sindicatos e cooperativas, apontando a parceria, a 
autonomia e a escolha como palavras-chave do debate educativo.  

Paralelamente ao conceito de Sociedade de Aprendizagem surge também a noção de 
Sociedade do Conhecimento, para descrever a sociedade actual. 

Na verdade, até à civilização industrial, inclusive, o conhecimento era um ideal e constituía 
um triunfo competitivo, era tido como uma espécie de propriedade privada, concebida à luz do 
princípio geral da economia política segundo o qual os bens são escassos e limitados, pelo que, 
quanto mais cada um tivesse, menos ficava para os outros. Actualmente, o conhecimento é 
susceptível de um crescimento e reprodução potencialmente infinito, não lhe sendo aplicável o 
conceito de concorrência geralmente utilizado no mercado de bens e serviços. Considera-se que o 
conhecimento não é um bem da mesma natureza dos outros bens e mercadorias estudadas na 
economia política, nem é um bem de mercado raro e escasso como os outros (Simão, Santos, & 
Costa, 2003). 

Por outro lado, a sociedade contemporânea representa uma era que se organiza, à volta da 
descrença na filosofia das luzes. Como se sabe, o iluminismo introduziu a crença de que a ciência 
ou os avanços científicos poderiam ser olhados como a alavanca do progresso do homem rumo à 
sua felicidade. A ciência era um pólo centralizador da validade e veracidade do conhecimento e de 
alguma maneira o saber era confundido ou reduzido ao conhecimento científico. Actualmente, 
estamos a assistir a uma descrença desta filosofia, sendo a ciência apenas vista como uma forma de 
saber e não todo o saber ou o saber mais válido. Verifica-se uma perda de fé na razão e na ciência 
como instrumento central da felicidade humana. Como consequência, a sociedade organiza-se mais 
em modelos locais e descentralizados de conhecimento ao invés de modelos centralizadores, únicos 
ou fixos. 

Os efeitos da Sociedade do Conhecimento, baseada no uso sistemático e intensivo do 
conhecimento, conduziram a uma profunda reorganização da sociedade fazendo-se sentir os seus 
efeitos a vários níveis, principalmente a nível da economia. Estes efeitos influenciaram de tal forma 
a economia, que o valor da produção do conhecimento, com vista à inovação, parece ser 
actualmente inquestionável. 

Kessels (2000) defende a perspectiva que a economia se está a transformar na Economia do 
Conhecimento, onde o factor chave do sucesso é o próprio conhecimento. Este autor defende que a 
inovação nas organizações implica a capacidade de criar novos conhecimentos, disseminá-los e 
aplicá-los. Ou seja, na base da economia do conhecimento encontra-se a capacidade de 
aprendizagem dos indivíduos, das organizações, do mundo do trabalho, da esfera política, e da 
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sociedade em geral. Contudo, este autor, para além de reconhecer as potencialidades que se abrem 
com esta nova economia, não ignora os desequilíbrios que se criam neste contexto. 

Na verdade, embora exista um consenso relativamente alargado sobre a importância do 
conhecimento no desenvolvimento económico, designando-se frequentemente a nova economia de 
Knowledge-Based-Economy (Economia Baseada no Conhecimento), também existem alguns 
desequilíbrios e riscos que advêm desta economia, entre as quais se destaca a crescente tendência 
para a polarização entre os mais qualificados e os menos qualificados, entre regiões mais ricas e as 
mais pobres; e à escala global, entre os países mais ricos e os mais pobres; o aumento de tensão 
entre os processos que excluem cada vez mais uma grande parte da população activa e a grande 
necessidade de uma participação alargada no processo de mudança (Lundvall, 2000). 

Na esteira de Kessels, também Tedesco (2001) corrobora a ideia, que a Sociedade do 
Conhecimento está associada a uma profunda transformação social e que um dos fenómenos 
emergentes consiste no aumento da desigualdade social. Se assim for, o desenvolvimento 
económico e o aumento da desigualdade tendem a ser concomitantes. 

Comungamos da opinião que se estes riscos não forem atenuados, são factores que a longo 
prazo poderão condenar a Economia do Conhecimento, na medida em que conduzem a um clima 
de polarização social agravada. Daí a necessidade urgente de promover uma distribuição de saberes 
e de competências mais equitativa, bem como a promoção da aprendizagem a todos os níveis. 

Outra questão que achamos pertinente e que foi formulada por Murteira (2005) é a seguinte: 
caminhamos para economias e sociedades “baseadas no conhecimento” ou antes para sociedades 
cada vez mais dominadas por um conhecimento “baseado na economia?” 

Este autor destaca o risco duma gradual mercantilização do conhecimento, incluindo o 
científico, deixando o investigador de sê-lo apenas, como disse de si mesmo, um prémio Nobel da 
Física, pelo “prazer de descobrir coisas”. No limite a economia baseado no conhecimento iria cada 
vez mais condicionar o desenvolvimento do conhecimento sobre o próprio homem e a natureza 
pela expectativa dos correspondentes resultados financeiros. Contudo, uma economia do 
conhecimento que funcione segundo a lógica da economia de mercado, pode ser positiva, se a 
subordinação do conhecimento ao mercado “realmente existente” e não apenas ao imaginado pelos 
seus apóstolos, for temperada e condicionada por outro tipo de conhecimento, não mercantil e 
seriamente orientado por um paradigma de desenvolvimento humano. 

Por outro lado, as várias correntes de pensamento social, parecem evidenciar que a sociedade 
contemporânea é também profundamente marcada “pelo desenvolvimento e utilização das ciências 
e das tecnologias da informação” (Gonçalves, 2001, p.339), o que leva alguns autores a designar a 
sociedade actual como sendo a Sociedade da Informação. 

Na verdade, as novas tecnologias da informação estão na base das grandes mudanças 
estruturais da sociedade contemporânea. De entre as várias transformações sociais, Soete (2000) 
identifica a drástica redução dos custos do processamento da informação e da comunicação, a 
convergência digital das tecnologias da comunicação e da informática e o crescimento acelerado 
das redes electrónicas internacionais. 

A rápida evolução das tecnologias da informação e da comunicação contribuiu igualmente 
para a alteração dos padrões de comunicação entre pessoas, organizações e entre pessoas e 
máquinas. Conjuntamente com estes aspectos, também introduziu grandes mudanças na produção e 
distribuição de bens e serviços, contribuindo para a transformação económica. 

No entanto, as mudanças não se limitam às formas de comunicação, elas dão origem a novos 
modelos de pensamento – “o pensamento em rede” – que não se compadece com a lógica linear e 
determinista (começar num princípio, ter um meio, acabar num fim). Por outro lado, as novas 
tecnologias da informação e da comunicação também contribuíram para a introdução de profundas 
mudanças a nível da produção, distribuição e organização das actividades de investigação e de 
produção de conhecimento. Como sublinha Soete (2000), a capacidade de investigação e inovação 
de um país, organização ou sector, é cada vez menos entendida como a capacidade de explorar 
novos princípios tecnológicos, e mais como a capacidade de explorar sistematicamente os efeitos 
que as novas combinações de conhecimentos “armazenados” produzem. Este novo modelo de redes 
de conhecimento implica o acesso sistemático aos bancos de conhecimento, detentores do “estado 
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da arte”, atribuindo um papel muito mais activo às universidades e centros de investigação, no que 
diz respeito à disseminação desse conhecimento. 

Entretanto, o impacto da inovação tecnológica traduziu-se também na mudança da natureza e 
na organização do trabalho e nas competências exigidas aos trabalhadores, bem como na 
emergência de novas áreas de actividade económica e profissionais ligadas às tecnologias da 
informação, e ainda, em mudanças ao nível das qualificações, bem como alterações ao nível do 
sistema de educação e formação (Moniz, 2000). 

Desta forma, e perante este contexto, a aquisição contínua de conhecimentos e competências 
é essencial para poder tirar partido dessas oportunidades e participar activamente na sociedade. 
Paralelamente, a vantagem concorrencial depende cada vez mais dos investimentos em termos de 
capital humano. Por conseguinte, os conhecimentos e as competências são pois um importante 
catalisador para o crescimento económico. Dado o actual clima de instabilidade económica, investir 
nos indivíduos assume uma importância acrescida. 

Embora a necessidade de adquirir novas competências face às tecnologias de informação, se 
constituía como um imperativo (cruciais para a implementação, manutenção e adaptação das novas 
tecnologias), coloca-se no entanto, outra questão para a qual o Livro Verde para a Sociedade da 
Informação em Portugal advertiu, que é o facto, de aumentar o fosso entre indivíduos que são 
capazes de as utilizar e os que não o são, apesar de considerar que as tecnologias de informação são 
um motor de desenvolvimento a diversos níveis. Este livro chama ainda a atenção para questões-
chave articuladas com a democracia e com a igualdade, questionando até que ponto a 
complexidade e o custo das tecnologias poderão fazer aumentar o desnível entre as áreas 
industrializadas e as menos desenvolvidas, entre os jovens e os idosos, entre os que sabem e os que 
não sabem. É feita uma chamada de atenção para as causas do fenómeno da exclusão da sociedade 
da informação, que tanto podem estar relacionadas com a falta de capacidade dos indivíduos para a 
utilização das tecnologias de informação, como com questões de natureza organizacional. 

Desta forma, a sociedade contemporânea encerra uma “potencial contradição”, valorizando, 
por um lado, a participação humana nos processos de produção, que transforma o conhecimento e a 
informação em valor económico, mas por outro lado, vem introduzir a questão da desqualificação 
dos indivíduos que não detêm os saberes e as competências necessárias para trabalhar e viver nessa 
mesma sociedade. Daí que o investimento na educação e na formação seja considerado uma 
necessidade fundamental, tanto na perspectiva organizacional, como na perspectiva individual e 
social. Já o Livro Branco elaborado pela Comissão Europeia (1995) defendia a perspectiva de que, 
cada vez mais, a posição de cada indivíduo perante a sociedade é determinada pelos conhecimentos 
que este tiver sabido adquirir. 

A sociedade actual é ainda, caracterizada pelos fenómenos da globalização, sendo por isso 
muitas vezes apelidada de Sociedade Global ou da Globalização. 

O processo de globalização é geralmente definido como a intensificação das relações sociais 
que ligam localidades distantes, de tal forma que acontecimentos locais são influenciados por 
acontecimentos que ocorrem em locais muito distantes. O conceito de globalização procura traduzir 
a crescente interdependência mundial a nível económico, político e cultural. Caracteriza, assim, a 
crescente transnacionalização dos sistemas de produção, a crescente constituição de organizações 
supranacionais, de âmbito regional ou global, governamentais e não governamentais, o 
desenvolvimento dos meios de comunicação e informação e as deslocações massivas de pessoas, 
enquanto turistas, emigrantes ou refugiados (Santos, 1995). 

Para alguns autores, a globalização é considerada como o maior trunfo da racionalidade e da 
inovação, e para outros, representa a marginalização, e principalmente a exclusão da maioria da 
população mundial que não pertence ao clube cada vez mais reduzido das sociedades privilegiadas 
que proporcionam ao conceito de globalização uma interpretação espaço-temporal mais global e 
local do que nacional. 

Contudo, é consensual que a globalização é acompanhada da flexibilização do capital e dos 
mercados de trabalho e da introdução de novas formas de informação e de comunicações. Uma das 
consequências deste fenómeno é o aumento da competitividade, a nível mundial e a exigência de 
maior flexibilidade, que se traduz, ao nível das empresas, no deslocamento das formas tradicionais 
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de organização do trabalho para as novas formas de organização caracterizadas pela redução das 
escalas de produção, maior orientação para o cliente, procura de nichos de mercado, etc. 

As mutações organizacionais encontram-se igualmente articuladas com um maior 
desenvolvimento das funções intelectuais (comparativamente às funções ditas operativas), com a 
maior participação dos trabalhadores nos processos utilizados, e com o desenvolvimento da 
dimensão cognitiva nos processos de produção. Segundo Kovács (2002), suportado em estudos 
internacionais, os efeitos da mudança tecnológica ao nível das competências e qualificações 
traduzem-se tendencialmente em termos de saberes predominantemente de carácter intelectual, da 
supressão gradual de actividades de transformação física, capacidades do domínio interpessoal, e 
capacidade de aprendizagem contínua, entre outras. As evoluções sentidas a este nível têm também 
repercussões sobre as formas de gestão dos recursos humanos, nomeadamente no que diz respeito 
às estratégias de valorização dos recursos cognitivos e afectivos dos trabalhadores. 

Aparece assim, um novo paradigma nas organizações, caracterizado por uma maior 
flexibilidade tecnológica, organizacional e de recursos humanos, bem como uma tendência de 
evolução no sentido do enriquecimento e do alargamento das tarefas, implicando a 
renovação/recomposição dos saberes e das competências tradicionais. 

Por outro lado, a globalização da vida económica veio dar origem ao aumento da 
competitividade a nível mundial, que se pode traduzir no risco de marginalização ou de exclusão de 
determinadas regiões ou países, pouco competitivos e pouco aliciantes para o investimento 
económico (Rodrigues, 1997). A acelerada intensificação das trocas de mercadorias, serviços, 
capitais e tecnologias, orientada por critérios e para objectivos estritamente economicistas e 
mercantilistas que não têm em conta qualquer dimensão social do desenvolvimento tem conduzido 
ao agravamento das condições de vida dos pobres e dos marginalizados e ao aumento das 
desigualdades existentes entre indivíduos, povos e nações. Simultaneamente, existe uma cada vez 
maior interdependência das economias dos Estados que, na sua maioria, deixam de ter a capacidade 
de determinar as suas próprias políticas económicas e, por arrastamento, as suas políticas sociais, 
onde se inclui a educação. Uma das consequências do processo complexo de globalização da 
economia mundial é precisamente a modificação da natureza do estado nacional, ficando a grande 
maioria dos estados condicionados, se não determinada, por factores que de todo escapam ao seu 
controlo. Por outro lado, o mercado mundial, sendo global, está todavia organizado em espaços 
macro-regionais, com diferentes lógicas de funcionamento, incluindo lógicas hegemónicas.  

Sendo assim, a resposta aos desafios que o processo de globalização em curso coloca, tem 
forçosamente, que passar pela educação e pela formação, pois só assim será possível habilitar os 
indivíduos a corresponder às novas exigências e construir uma sociedade mais harmónica e coesa. 

Espera-se no entanto, que estas alterações sejam um dos motores de um novo paradigma no 
que diz respeito aos métodos e processos educativos. Um novo conceito de educação e formação 
está assim a emergir reconhecendo-se que o processo educativo ultrapassa largamente os limites 
institucionais da escola em termos de duração e de espaço.  

Neste contexto, o reajustamento das políticas estruturais de educação, formação e trabalho é 
um dado essencial para o desenvolvimento económico e coesão social. É nesta perspectiva de 
complementaridade e de articulação global das políticas que orientam as diferentes esferas da 
sociedade que nos posicionamos, salientando a necessidade crucial de compatibilizar objectivos 
económicos com objectivos sociais, como uma forma de promover uma sociedade mais justa e 
solidária para todos. 

Repensar a função social dos sistemas, privilegiando-se uma perspectiva de aprendizagem ao 
longo da vida, tem sido, amiúde, apontada como uma das soluções possíveis para muitas das 
dificuldades que temos vindo a referenciar. De um modo geral, nos documentos oficiais das 
instituições (nacionais e comunitárias) responsáveis pela definição das políticas (educativas, de 
emprego, etc.) é veiculada a crença de que as contradições e os desafios impostos pelo acréscimo 
de competitividade e de produtividade exigidos às empresas e às nações podem ser resolvidos 
através de apostas educativas diversificadas e diferenciadas segundo os público-alvo a que se 
destinam, ao mesmo tempo que se mantém e até reforça o modelo de coesão e de integração social 
europeu. 
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A educação e a formação, mais do que uma etapa escolar, institucional ou organizada de 
aprendizagem, devem ser um processo constante de evolução e de reorganização pessoal, o qual 
deverá ser entendido como uma responsabilidade da sociedade no seu todo. 

 

2 – DA EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA À APRENDIZAGEM AO 
LONGO DA VIDA 

 
Apesar de conceito de Aprendizagem ao Longo da Vida ter surgido na cena política 

contemporânea, não podemos esquecer que a sua presença em textos e discursos sobre educação 
remonta à década de sessenta, embora com roupagem e caracterização algo diferentes. 

O conceito de Aprendizagem ao Longo da Vida apresentava-se nas décadas de 1960 e 1970 
sob a designação de Educação ao Longo da Vida ou Educação Permanente (consoante é traduzido 
do inglês ou francês). Nesta altura, este conceito era descrito como um conceito humanista, cujos 
debates eram organizados em torno de três textos convergentes mas redigidos independentemente 
pela Organização das Nações Unidas para a Educação e a Cultura (UNESCO), a Organização para 
a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) em 1972, e mais tarde, pelo Conselho da 
Europa. Nestes documentos, a noção de uma política de Educação ao Longo da Vida assentava em 
dois elementos essenciais que eram, por um lado, a extensão do ensino pós-obrigatório à totalidade 
do tempo de vida e, por outro, a organização recorrente do sistema com vista a abranger todos os 
momentos da vida, proporcionando uma distribuição mais equitativa e eficiente das oportunidades 
educativas a toda a população. Tratava-se portanto, de uma tomada de consciência da necessidade 
de estabelecer uma coesão das políticas educativas, sociais e do mercado laboral, de forma a 
responder satisfatoriamente às mutações do mundo do trabalho. 

O princípio cardinal de tais iniciativas parecia ser a motivação e a oferta de oportunidades 
para que cada indivíduo pudesse empreender uma caminhada educativa ao longo da sua vida, em 
contextos formais, não formais e até informais, institucionalizados, ou não, o que significa que a 
aprendizagem deveria passar a ser encarada numa perspectiva sistémica e de desenvolvimento ao 
longo da vida. 

Na década de 70 destacam-se dois autores que se debruçaram sobre esta problemática: 
Lengrand e Edgar Faure. 

Lengrand (1970), autor do relatório intitulado “Une introduction à l’éducation tout au long 

de la vie”, defendia a perspectiva que a Educação ao Longo da Vida representava um esforço para 
reconciliar e harmonizar os diferentes momentos da formação, dando importância à unidade, à 
globalidade e à continuidade do desenvolvimento da pessoa.  

Em 1972, Faure preside ao relatório da Comissão Internacional para o Desenvolvimento da 
Educação: “Learning to be: the world of Education today and tomorrow”. Este relatório defende a 
integração dos contextos de aprendizagem formais e não formais e afirma a sua orientação a favor 
da democratização da educação pelo supressão de barreiras que possam impedir os mais 
desfavorecidos a acederem à educação. Edgar Faure, entende a educação como um processo 
educativo global e acredita que a Educação ao Longo da Vida é a expressão de uma relação 
envolvente entre todas as formas e momentos do acto educativo. A Educação ao Longo da Vida 
apresenta-se, portanto, na década de 70, como uma nova forma de entender a educação ao 
questionar as próprias raízes do sistema educativo, ao integrar e articular todas as estruturas e 
passos da educação, ao considerar e reconhecer a educação formal mas também a educação não 
formal e informal, ao supor uma educação contínua ao longo de toda a vida de acordo com as 
necessidades de cada etapa e idade, ao não admitir a separação entre educação escolar, não escolar 
e extra-escolar e ao favorecer tanto a adaptação do indivíduo à sociedade como a sua capacidade 
em transformá-la. 

Na opinião de Romans e Viladot (1998) a Educação ao Longo da Vida aparece: 
“Como garantia dos direitos à continuidade e à mobilidade para além do princípio da 

globalidade que permitem que qualquer indivíduo possa aprender quando queira e o que 



 

 
20

queira tendo em conta que a vida de cada pessoa é constituída por uma variedade de aspectos 
e factos que não só se sucedem como também coexistem” (Romans & Viladot, 1998, p.34). 
É também no início da década de 70 que é publicado pela UNESCO o relatório, “Aprender a 

Ser”, que muitos viriam depois a considerar como representando um ponto de viragem no modo de 
encarar e conceber os processos educativos. Este documento, considerado por muitos como o 
“Manifesto da Educação ao Longo da Vida”, enfatizava, por oposição a uma lógica cumulativa e 
escolar da aprendizagem, um processo educativo coincidente com o ciclo vital e a construção da 
pessoa. Esta emergência da pessoa como sujeito da formação aparece associado a três pressupostos 
sobre a educação, o da sua diversidade, o da sua continuidade e o da sua globalidade. Esta 
concepção de Educação ao Longo da Vida aparece na época, como uma possibilidade de pensar e 
reorganizar todo o processo educativo, subordinando-o à construção de uma “cidade educativa”. 

Contudo, o conceito de Educação ao Longo da Vida ou Permanente, não é objecto de 
consenso entre os especialistas. Alguns críticos são da opinião que em vez de se relativizar a 
importância do escolar, assistiu-se, paradoxalmente, à transformação do planeta numa gigantesca 
sala de aula, contribuindo para “perpetuar” a escola. Em contradição total com a concepção da 
educação como um processo de “aprender a ser”, o alargamento da forma escolar a todos os tempos 
e espaços contribuiu para desvalorizar as aprendizagens realizadas por via não formal, a partir de 
vivências experienciais (Canário, 2003). 

Também Gustavsson (1997) é de opinião que nesta altura o conceito de Educação ao Longo 
da Vida era visto como um conceito idealista, que podia ser aplicado a todas as situações, e que por 
isso se transformou num conceito vazio e desprovido de conteúdo e incapaz de fazer face aos 
problemas na educação de adultos. No entanto, como é sublinhado por Lima (2002), este conceito 
conferiu centralidade à educação, não apenas em termos pedagógicos mas também enquanto 
objecto de políticas sociais e, portanto, à sua provisão e organização enquanto direito humano 
básico, responsabilizando o Estado pela garantia das condições de igualdade de oportunidades. 
Neste sentido, a Educação ao Longo da Vida revelou-se um dos pilares educativos do Estado-
Providência, articulando-se com as políticas sociais e redistributivas mais típicas dos diversos 
modelos que assumiu em vários países após a II Guerra Mundial. O ideal da Educação ao Longo da 
Vida, conferindo sentido e integrando diversas modalidades e formas de educação/formação, 
institucionalizadas ou não, assumiria como objectivo último a educação para a participação 
democrática, para o desenvolvimento e a transformação, para o esclarecimento e a autonomia dos 
cidadãos.  

Entretanto, o debate inicial sobre a Educação ao Longo da Vida viu-se rapidamente 
ultrapassado por acontecimentos como a “crise do petróleo” ocorrida em 1973 que precipitou os 
países ocidentais para taxas de desemprego crescentes durante mais de uma década, resultando 
numa crise política. A recessão económica na Europa provocou uma mudança drástica na política 
educativa concebida nos anos sessenta, e as mudanças económicas induzidas pela crise exerceram 
uma pressão crescente sobre as finanças públicas, resultando frequentemente em cortes orçamentais 
para o sector da educação. Os ideais humanistas que tinham inspirado Faure eram substituídos pelo 
chamado “novo vocacionalismo”. Na verdade, o conceito de Educação ao Longo da Vida perdeu 
muito da sua atracção pelo facto de o modelo estável de pleno emprego no qual se apoiava, ter 
deixado lugar a um mercado de trabalho mais fragmentado e turbulento. Assim, nos finais dos anos 
70, o conceito de Educação Ao Longo da Vida estava mais amplamente, e quase exclusivamente, 
relacionado com a formação profissional e associado ao prolongamento da escolaridade 
obrigatória, ao aumento do desemprego e à introdução de programas técnico-profissionais no 
ensino superior (Ribas, 2004). 

Nos anos 90, este conceito renasce e posiciona-se num contexto totalmente diferente, sendo a 
luta contra o desemprego e a competitividade as prioridades da sua agenda, já que as empresas se 
vêem confrontadas com novas exigências que visam a sua adaptação às mutações tecnológicas e às 
inovações na organização do trabalho, para além da mundialização dos mercados. Estas evoluções 
aceleraram a obsolescência dos conhecimentos e das competências. 

Em 1996 é publicado o relatório “Educação: Um Tesouro a Descobrir”, que aponta quatro 
aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada 
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indivíduo os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da 
compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a 
fim de participar e cooperar com os outros em todas as actividades humanas; e finalmente, aprender 
a ser, via essencial que integra as três procedentes (Delors et al., 2003). 

O documento descentra o processo educativo de determinados períodos da vida humana, 
enfatizando que o processo de aprendizagem do conhecimento nunca está acabado, e pode 
enriquecer-se com qualquer experiência. Neste sentido, liga-se cada vez mais à experiência do 
trabalho, à medida que este se torna menos rotineiro. Considera-se que a educação básica é bem 
sucedida se conseguir transmitir às pessoas o impulso e as bases que façam com que continuem a 
aprender ao longo de toda a vida, no trabalho, mas também fora dele. 

As mudanças que ocorreram ao nível da economia do trabalho (aumento do desemprego e 
mercado de trabalho mais fragmentado e turbulento) e da formação (passagem do modelo de 
qualificação para o de competência) configuraram nos anos 90, uma outra forma de equacionar os 
problemas que é muito distinta daquela que prevaleceu nos anos 70. Ela corresponde a uma outra 
maneira de “ler” o mundo que constitui o pano de fundo ideológico que subjaz à política de 
Aprendizagem ao Longo da Vida (Coimbra, Parada, & Imaginário, 2001). 

Com o aparecimento do conceito de Aprendizagem ao Longo da Vida surge a noção de 
empregabilidade que designa a capacidade dos trabalhadores em desenvolver e actualizar os seus 
conhecimentos e competências de forma a poderem manter o seu emprego, ou pelo menos um 
emprego, durante a sua vida profissional. A noção de “self-directed learners” aparece aqui 
igualmente associada a esta ideia, reforçando a responsabilização dos indivíduos pela sua própria 
formação e pelo decorrente sucesso ou fracasso do seu desempenho profissional. 

O conceito inicial de Educação Recorrente (segunda oportunidade de educação formal) 
evoluiu integrando os dispositivos informais de aprendizagem e o papel atribuído aos poderes 
públicos para a organização e a gestão, e o financiamento do sistema é substituído pelos modelos 
de parceria e partilha de responsabilidades, com uma responsabilidade acrescida para as empresas e 
os próprios aprendentes, e com um papel de destaque do sector privado. 

A perspectiva da construção de uma “cidade educativa”presente no contexto da Educação ao 
Longo da Vida, é substituída na opinião de Canário (2003) por uma concepção de Aprendizagem 
ao Longo da Vida que permita responder aos desafios da mundialização. 

Na perspectiva deste autor a justificação do conceito de Educação ao Longo da Vida era de 
ordem eminentemente política e filosófica, a argumentação que fundamenta o conceito de 
Aprendizagem ao Longo da Vida tem como base três grandes categorias de argumentos: a evolução 
tecnológica, a eficácia produtiva e a coesão social. 

No entanto, para autores como Lima (2002) o conceito de Aprendizagem ao Longo da Vida 
surge como máxima político-educativa decorrente da declaração de falência do Estado-
Providência, predominantemente orientada para a resolução dos problemas de competitividade 
económica e para o reforço das vantagens competitivas de indivíduos, empresas e nações. 

Para Canário (2003), a transição da concepção da Educação ao Longo da Vida, para a 
concepção da Aprendizagem ao Longo da Vida inscreve-se no quadro de transformações de 
natureza social que afectaram a economia, o trabalho e a formação, no último quartel do século 
XX. Do ponto de vista económico o traço mais marcante da evolução registada diz respeito à 
aceleração do processo de integração económica supranacional, fenómeno de âmbito mundial, no 
qual se integra o projecto de construção da União Europeia. Foi o processo de globalização, que 
motivou as mudanças ocorridas na economia, e consequentemente no mundo do trabalho e da 
formação.  

No que se refere à formação, a mudança fundamental reside na passagem do modelo de 
qualificação para o modelo de competência. A qualificação cede lugar à competência, avaliada ao 
nível de cada indivíduo e por cada entidade empregadora. Ou seja, nos anos 60, o modelo de 
qualificação correspondia a um nível preciso de formação e era um requisito de promoção social, o 
modelo da competência dos anos 90, remete para um requisito de empregabilidade. 
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2.1 – UNESCO, OCDE e União Europeia: Três Perspectivas de um mesmo 
Conceito 

 
A UNESCO e a OCDE apresentaram duas atitudes diferentes em relação ao conceito de 

Educação ao Longo da Vida: uma humanista e outra economicista. A UNESCO introduziu o 
conceito de Educação ao Longo da Vida, definindo-o como instrumento para o desenvolvimento da 
sociedade civil, da democracia e do indivíduo numa perspectiva humanista. A partir da década de 
80, e perante um enfraquecimento da posição da UNESCO, a OCDE propõe uma filosofia baseada 
num modelo de pensamento neoliberal que admite a educação como um investimento em “capital 
humano” e “desenvolvimento de recursos humanos”. 

O conceito de Aprendizagem ao Longo da Vida é encarado pela OCDE como estratégia para 
o século XXI ao apostar no desenvolvimento pessoal, ao reforçar valores democráticos, ao cultivar 
a vida em comunidade, ao procurar manter a coesão social, ao promover a inovação, a 
produtividade e o crescimento económico (OCDE, 1996). 

Embora para a UNESCO, a ideia nuclear da Educação ao Longo da Vida seja a criação de 
uma sociedade em que todos estejam sempre a aprender, no entanto, também se apresentou como 
um projecto político, na medida em que foi utilizada como um meio de humanizar o 
desenvolvimento das pessoas e das sociedades, uma vez que estava em risco de ser gerido e 
controlado por especialistas e tecnocratas. 

De acordo com Boshier (1998), enquanto os especialistas da UNESCO exploravam os 
labirintos da Educação ao Longo da Vida, já a OCDE promovia a noção de Aprendizagem ao longo 
da vida, motivada por um interesse na economia global, no mundo do trabalho e na aprendizagem 
individual. A versão de Educação ao Longo da Vida apresentada pela OCDE está firmemente 
ancorada nas noções de competição e nas exigências da competitividade global. Em 1996, a OCDE 
através do relatório “Lifelong learning for all”, justificava a ênfase dada à aprendizagem ao Longo 
da Vida ao referir as pressões da competitividade global e as mudanças introduzidas pela ciência e 
as novas tecnologias (Field, 2001). 

Para Griffin (1999), a perspectiva da UNESCO reflecte o conceito de Estado soberano e 
nacional e distingue política de estratégia. Na perspectiva da OCDE, o conceito de Aprendizagem 
ao Longo da Vida é mais amplo do que o conceito de Educação Recorrente, entendida como 
estratégia educativa para uma educação pós-obrigatória em alternância com outras actividades, 
nomeadamente trabalho, mas também lazer e reforma. 

A estratégia de Educação Recorrente (valorização da educação formal), atribui um papel 
central aos governos em termos de organização, gestão e financiamento do sistema. Para Field 
(2001), a Educação Recorrente constituía um instrumento político da OCDE que visava fornecer 
aos governos formas práticas de realizar Aprendizagem ao Longo da Vida, como por exemplo, as 
típicas licenças educativas remuneradas que permitiriam a alternância das fases de trabalho 
remunerado, lazer e aprendizagem, o que teoricamente constituiria uma cultura de aprendizagem 
para todos, ajudando a promover uma crescente competitividade, para além de uma maior equidade 
social. 

Os últimos anos testemunharam uma retracção parcial deste princípio e as parcerias e 
responsabilidades partilhadas passaram a ser norma comum. A ideia de que o trabalho deveria ser 
alternado com momentos de educação formal esporádica foi substituída por estratégias que visam a 
promoção de aprendizagem no trabalho e de trabalho na aprendizagem. 

Assim, e como podemos verificar, o papel do Estado na democracia social é mais enfatizado 
pelo UNESCO, e o mercado pela OCDE, pondo em evidência o contributo dos próprios indivíduos 
e do sector privado nesta nova organização dos sistemas de Educação e Formação. 

No que concerne à UE, se tivermos em conta o Memorando sobre Aprendizagem ao Longo 
da Vida (onde a Aprendizagem ao Longo da Vida é definida como toda e qualquer actividade de 
aprendizagem empreendida numa base contínua e visando melhorar conhecimentos, aptidões e 
competências) e a Estratégia Europeia de Emprego (que assenta nos quatro pilares da 
empregabilidade, do espírito empresarial, da adaptabilidade e da igualdade de oportunidades) 
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verifica-se que o conceito de Aprendizagem ao Longo da Vida é considerado como um instrumento 
de desenvolvimento económico, já que é apontado como forma de garantir o acesso universal e 
contínuo à aprendizagem com vista à aquisição e renovação das competências necessárias para a 
participação sustentada na sociedade do conhecimento, de forma a conduzir a um aumento do 
investimento em recursos humanos. 

Com esta estratégia, a UE pretende construir uma sociedade inclusiva que coloca ao dispor 
de todos os cidadãos oportunidades iguais de acesso à Aprendizagem ao Longo da Vida, assim 
como dotar as pessoas de meios para participar mais activamente em todas as esferas da vida 
pública moderna, e em especial na vida social e política. 

Segundo o Memorando já citado, a chave do sucesso residirá na construção de um sentido de 
responsabilidade partilhada relativamente à Aprendizagem ao Longo da Vida entre todos os 
Estados-membros intervenientes: instituições europeias, parcerias sociais e mundo empresarial, 
autoridades regionais e locais, profissionais da Educação e da Formação, organizações, associações 
e grupos da sociedade civil e cidadãos, com a criação de cooperação entre Ministérios e autoridades 
públicas, integrando parceiros sociais com vista à execução de iniciativas público-privadas e 
avançando, sobretudo com o desenvolvimento dos órgãos locais e regionais, assim como das 
organizações da sociedade civil e, à semelhança do que acontece com os textos da OCDE, é dada 
ênfase às parcerias, para além de relegada a um plano bastante discreto a participação das 
instituições públicas no processo de gestão e organização da Aprendizagem ao Longo da Vida. 

Griffin (1999) defendeu antes do Memorando e sobretudo da Comunicação da Comissão 
Europeia, a perspectiva que as políticas de Aprendizagem ao Longo da Vida da UE estão 
directamente dirigidas para o crescimento económico e o aumento da produtividade, referindo a 
necessidade de sistemas de emprego flexíveis e meios para responder à instabilidade que abala os 
novos modelos de trabalho numa luta contra a exclusão social e com vista à criação de condições 
para o progresso social. Para este autor, o debate em torno do conceito de Aprendizagem ao Longo 
da Vida é motivado, pelo conjunto de questões tais como a competição económica global, a 
revolução da informação ou do conhecimento, a fragmentação da sociedade e da cultura e as 
ameaças à ordem pública com o fosso cada vez maior entre ricos e pobres, cada vez mais definido 
pelas noções de inclusão e exclusão. 

Na verdade, as expectativas da sociedade do conhecimento aumentam a pressão nos 
indivíduos para atingirem certos níveis de conhecimentos antes de poder obter um emprego, e os 
riscos de exclusão para aqueles que não conseguem atingir essas metas são draconianos e as 
consequências desastrosas. 

 

3 – DIRECTRIZES DA UNIÃO EUROPEIA PARA AS POLÍTICAS DE 
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS 
 

Parece óbvio admitir que os decisores políticos europeus têm vindo a reconhecer a 
importância da Aprendizagem ao Longo da Vida no projecto da construção europeia. 

Seguidamente iremos fazer uma breve análise de alguns documentos publicados pelo 
Conselho da Europa ou pela Comissão Europeia, para podermos compreender o discurso político 
europeu sobre a Aprendizagem ao Longo da Vida. 

 
3.1 – O Livro Branco sobre a Educação e a Formação, “ensinar e aprender, 

rumo à sociedade cognitiva” 
 
O Livro Branco sobre a Educação e a Formação, lançado em finais de 1995, faz parte de uma 

linha de acção comunitária com vista à análise e definição de linhas orientadoras no campo da 
educação e da formação. A sua finalidade consistia por um lado, na identificação dos desafios que 
emergiam no domínio da educação/formação, no contexto europeu e por outro lado, traçar linhas de 
acção, que pudessem promover e ampliar a qualidade destes sistemas. 
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No contexto do objectivo estratégico definido em Março de 2000 no Conselho Europeu de 
Lisboa – que a UE se torne a economia do conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo 
em 2010 – foi reforçada uma política de educação e de formação, num quadro de aprendizagem ao 
longo da vida.  

Este documento destaca o papel que a educação e a formação desempenham na 
“identificação, integração, promoção social e realização pessoal” dos cidadãos europeus, 
procurando conciliar a perspectiva da inserção social, da empregabilidade e da realização pessoal. 

Considerando que a sociedade do futuro será uma sociedade cognitiva onde cada um poderá 
construir a sua própria qualificação, o Livro Branco sobre a Educação e a Formação, aponta para a 
existência de três “choques-motores” das mudanças da sociedade europeia: a mundialização das 
trocas, o advento da sociedade de informação e a aceleração da revolução científica e técnica 
(Comissão Europeia, 1995). Perante este quadro, a educação e a formação poderão constituir uma 
resposta a estas mudanças revalorizando a cultura geral e desenvolvendo a aptidão para o emprego 
com a via tradicional da obtenção de um diploma. 

Face a estes desafios, as respostas preconizadas pelo Livro Branco, dizem respeito à 
promoção do “acesso à cultura geral” e ao “desenvolvimento da aptidão para o emprego e para a 
actividade”; a finalidade da formação é entendida de forma a desenvolver a autonomia da pessoa e 
a sua capacidade profissional”, procurando conciliar as vertentes do desenvolvimento pessoal e 
profissional. 

Quanto à aquisição destas capacidades, o Livro Branco identifica, por um lado, a “via 
tradicional” – o diploma, adquirido nos contextos formais de educação/formação- e, por outro, a 
“via moderna”, através do reconhecimento e da acreditação de competências parciais detidas pelos 
indivíduos, a partir de “um sistema de acreditação fiável”. 

No que diz respeito à “via moderna”, do reconhecimento e validação das competências 
adquiridas pelas pessoas em contextos de educação/formação que não os formais, o Livro Branco 
sugeriu a criação de um “cartão pessoal de competências”, no qual é possível registar as 
competências ou os conhecimentos fundamentais como as línguas e a informática, entre outros e, 
ainda, os conhecimentos técnicos já sujeitos a avaliação interna nas empresas. 

De acordo com estes preceitos, a Europa deverá, portanto, investir na educação para elevar o 
nível geral de formação e qualificação dos trabalhadores, e do conjunto da população activa, não só 
pelo ensino inicial, mas também pelo incentivo à aquisição de novos conhecimentos durante toda a 
vida. Ou seja, o Livro Branco reconhece que o acesso à educação/formação “deve ser garantido ao 
longo da vida” e que se deve aumentar o esforço feito até à data (Comissão Europeia, 1995). 

Este documento destaca ainda, a necessidade de promover a cooperação entre as instituições 
e agentes de educação/formação, a organização de parcerias entre empresas e instituições 
educativas, e a criação de redes internas e externas às empresas, com vista à adaptação e à melhoria 
dos sistemas de educação e de formação. 

O Livro Branco formula também várias recomendações e propostas em torno de cinco 
objectivos prioritários: fomentar a aquisição de novos conhecimentos; aproximar a escola da 
empresa; lutar contra a exclusão; dominar três línguas comunitárias; assegurar a igualdade de 
tratamento entre o investimento físico e o investimento em formação. 

A educação e a formação são assim entendidas, como um meio para a garantia da 
competitividade económica e para o emprego e como um contributo importante para o combate à 
exclusão social. 

Todavia, estamos de acordo com Pires (2005), quando diz que existem algumas contradições 
no Livro Branco da Educação/Formação, nomeadamente na forma como são operacionalizadas as 
questões educativas e as propostas de acção e que contradizem os quadros teóricos actuais de 
suporte da formação de adultos. Uma das principais críticas, que este autor, aponta ao discurso 
político presente no Livro Branco, prende-se com o facto de este atribuir uma grande 
responsabilidade aos cidadãos, sob o plano individual, colocando a ênfase na sua capacidade de 
aprendizagem e de aquisição dos conhecimentos considerados necessários para acompanhar a 
evolução social.  
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Na perspectiva desta investigadora, corre-se o risco de acentuar os desníveis existentes e as 
oportunidades de aprendizagem entre quem tem acesso e é capaz de tirar proveito das novas 
tecnologias e entre quem ou não tem acesso e/ou não possui os recursos culturais e sociais que 
permitam utilizar as novas tecnologias em seu benefício. A excessiva responsabilidade dos 
indivíduos na gestão das suas oportunidades de aprendizagem pode assim, contribuir para o reforço 
e agravamento das desigualdades existentes. 

Outro dos pontos críticos é a visão instrumental da aprendizagem. O enfoque colocado nas 
competências e a formação das competências com valor no mercado tem vindo a ser alvo de 
críticas, por parte de autores como Dubar, Stroobants, Canário, entre outros, na medida em que 
traduz uma visão da educação/formação principalmente orientada para a satisfação das 
necessidades do mercado, numa lógica economicista e instrumental. 

 

3.2 – Memorando sobre a Aprendizagem ao Longo da Vida 
 

No início do Sec. XXI, mais precisamente a 9 de Novembro de 2000, foi apresentado ao 
Conselho da Educação sob a Presidência francesa o “Memorando sobre a Aprendizagem ao Longo 
da Vida“ em conformidade com as conclusões do Conselho Europeu de Lisboa. 

Este Memorando pretende constituir-se como um ponto de referência para o 
desenvolvimento de uma estratégia global em prol da aprendizagem ao longo da vida, e como 
componente do modelo social europeu e da estratégia coordenada para o emprego. 

O grande objectivo deste documento, é desenvolver uma estratégia coerente de 
aprendizagem ao longo da vida, visando a promoção de uma cidadania activa, a inclusão social, a 
capacidade de emprego e a capacidade de adaptação. 

Neste Memorando, o conceito de aprendizagem ao longo da vida é definido como sendo 
“toda e qualquer actividade de aprendizagem, com um objectivo, empreendida numa base contínua 
e visando melhorar conhecimentos, aptidões e competências” (Comissão Europeia, 2000, p.3).  

Ou seja, a aprendizagem ao longo da vida é perspectivada como um processo “contínuo 
ininterrupto” que considera, por um lado, a dimensão temporal da aprendizagem (lifelong) e, por 
outro, a multiplicidade de espaços e contextos de aprendizagem (lifewide). Assim, os indivíduos 
encontram-se no centro deste processo, onde é a capacidade de construir e de utilizar o 
conhecimento que é valorizado. 

Neste documento, são definidos os conceitos de Aprendizagem Formal, Não-formal e 
Informal. A Aprendizagem Formal é definida como sendo a aprendizagem que se desenvolve em 
instituições de ensino e formação, conduzindo à aquisição dos diplomas e das qualificações; a 
Aprendizagem Não-formal, é aquela que decorre de acções desenvolvidas no exterior dos sistemas 
formais, tais como no trabalho, na comunidade, na vida associativa, etc., e que não conduzem 
necessariamente à certificação; a Aprendizagem Informal, é descrita como sendo, a aprendizagem 
que resulta das situações mais amplas de vida, e que frequentemente não é reconhecida (individual 
e socialmente).  

Este Memorando reconhece a importância que as aprendizagens não-formais e informais 
desempenham no processo de aprendizagem ao longo da vida, ao mesmo tempo que destaca a 
necessidade de considerar a complementaridade entre os três domínios de aprendizagem. 

Para fazer face às mudanças económicas e sociais que se verificam na Europa, a rápida 
evolução da sociedade do conhecimento e as pressões demográficas originadas pelo processo de 
envelhecimento da população, o Memorando sobre Aprendizagem ao Longo da Vida apresenta um 
conjunto de seis Mensagens-Chave, que constituem os eixos prioritários de intervenção para 
desenvolver uma estratégia global de aprendizagem ao longo da vida:  

i) Novas competências básicas para todos – o objectivo é garantir o acesso universal e 
contínuo à aprendizagem, com vista à aquisição e renovação das competências necessárias à 
participação sustentada na sociedade do conhecimento. O documento sublinha também a 
necessidade de adquirir competências “genéricas”, tais como aprender a aprender, adaptar-se à 
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mudança e a compreender vastos fluxos de informação, justificadas pelas exigências dos 
empregadores para fazer face a novos desafios e situações. 

ii) Mais investimento em recursos humanos – o intuito é ampliar os níveis de investimento 
em recursos humanos de forma, a que os cidadãos constituam o mais importante trunfo da Europa. 

A Comissão Europeia propõe a celebração de Acordos-quadro sobre a aprendizagem ao 
longo da vida, entre os parceiros sociais, bem como o desenvolvimento dos incentivos a nível 
individual. Esta estratégia tem como finalidade desenvolver uma cultura de responsabilidades 
partilhadas em acções de aprendizagem ao longo da vida. 

iii) Inovação no ensino e na aprendizagem – têm o objectivo de desenvolver métodos de 
ensino e aprendizagem eficazes para uma oferta contínua de aprendizagem ao longo e em todos os 
domínios da vida. Esta mensagem chama a atenção para os contextos e para a adaptação de novos 
métodos de ensino, tendo em conta os indivíduos.  

iv) Valorizar a aprendizagem – a finalidade desta mensagem é aperfeiçoar expressivamente a 
forma como são entendidos e avaliados a participação e os resultados de aprendizagem, em 
especial a aprendizagem não-formal e informal.  

O Memorando considera essencial a criação de sistemas credíveis e de qualidade para validar 
as aprendizagens adquiridas pelos indivíduos. Deste modo, a questão da avaliação deve ser 
modificada e ter em conta os conhecimentos específicos e outros de índole multidisciplinar, ética, 
cultural e social. A aprendizagem tem que se tornar normal e não uma batalha ou um desafio. O 
sistema de reconhecimento da educação informal tem exemplos que poderão ser seguidos e 
adoptados em todos os níveis de ensino.  

v) Repensar as acções de orientação e de consultoria – esta mensagem pretende chamar 
atenção para o acesso facilitado a informações e aconselhamento de qualidade sobre as 
oportunidades de aprendizagem em toda a Europa e acessíveis ao longo da vida.  

A utilização de portais que concentrem a informação sobre os cursos e avaliações respectivas 
poderá ser um meio de possibilitar informação e aconselhamento. A criação duma universidade 
virtual Europeia poderá ser um exemplo a alargar a todos os níveis de ensino. 

vi) Aproximar a aprendizagem dos indivíduos – o escopo é promover oportunidades de 
aprendizagens ao longo da vida tão próximas quanto possível dos aprendentes, nas suas próprias 
comunidades e ainda se necessário apoiadas em estruturas de Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC). Este documento reforça a implementação de oportunidades diversificadas de 
aprendizagem a nível local e regional, de forma a estar mais próxima dos que dela necessitam.  

O Memorando da Aprendizagem ao longo da Vida forneceu um significativo contributo para 
o reequacionar de algumas perspectivas, alargando e amplificando o conceito da aprendizagem, 
revalorizando a dimensão pessoal e o sentido de quem aprende no processo de aprendizagem. 

Este documento introduziu ma nova perspectiva de aprendizagem, mais complexa e 
alargada, diluindo as fronteiras entre educação e formação, e reconhecendo a importância dos 
contextos não-formais e informais na aprendizagem dos adultos. A aprendizagem inscreve-se num 
contínuo temporal (lifelong), e numa multiplicidade de contextos (lifewide), no âmbito da 
Sociedade do Conhecimento (Comissão Europeia, 2000). 

Como refere Pires (2005), foi através deste memorando que a aprendizagem deixa de 
pertencer ao monopólio da educação/formação formal, alargando-se e expandindo-se para além das 
fronteiras tradicionais. Assim sendo, é fundamental a articulação entre as diferentes dimensões da 
aprendizagem, nomeadamente, através do reconhecimento e da validação das aprendizagens não-
formais e informais.  

 

3.3 – Os Objectivos Futuros Concretos dos Sistemas Educativos 
 

O relatório “Os Objectivos Futuros Concretos dos Sistemas Educativos”, preparado pela 
Comissão Europeia na sequência do Memorando da Aprendizagem ao Longo da Vida, revela um 
conjunto de objectivos concretos dos sistemas educativos, que incidem nas preocupações e 
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prioridades comuns dos Estados Membros para os próximos anos. Estes objectivos concretos 
abrangem os seguintes domínios: 

i) Melhorar os padrões de aprendizagem na Europa, para que esta, se torne uma sociedade 
mais dinâmica e competitiva. Este objectivo é fundamental para que cidadãos europeus possam 
desenvolver as suas capacidades e competências, realizando o seu potencial enquanto indivíduos, 
membros da sociedade e agentes económicos.  

Um dos principais desafios a que os sistemas educativos deverão fazer face ao longo dos 
próximos dez anos, passa pelo aperfeiçoamento e modernização da formação inicial e contínua dos 
professores e educadores, a fim de que as respectivas qualificações respondam à evolução da 
sociedade. As competências dos professores e educadores devem constituir o motor da motivação 
dos aprendentes e do respectivo êxito. Este objectivo passa igualmente por melhorar a aptidão para 
a leitura, escrita e a aritmética, bem como, pela capacidade de utilização das tecnologias da 
informação e da comunicação. 

ii) Facilitar e generalizar o acesso à aprendizagem em todas as fases da vida, através da 
adaptação dos sistemas educativos à sociedade da aprendizagem ao longo da vida. Os sistemas 
educativos devem preocupar-se, com o acesso para todos à educação, contribuir para a luta contra a 
exclusão e preocupar-se com a sua coerência interna. Este objectivo concreto, para além de 
fornecer uma porta de entrada equitativa na sociedade da aprendizagem, tem igualmente a 
preocupação de assegurar que os conteúdos a aprender estejam adaptados às necessidades dos 
diferentes grupos interessados. 

iii) Actualizar a definição das competências básicas para a Sociedade do Conhecimento, para 
que a educação faça com que os indivíduos adquiram as competências de base que garantem uma 
base segura para a vida e para o trabalho e que cobrem tanto o domínio técnico e profissional com 
o domínio pessoal e social. Os sistemas educativos têm como desafios ajudar a desenvolver a 
utilização das tecnologias da informação e da comunicação para todos, bem como, o 
desenvolvimento de competências profissionais e aptidões pessoais, e ainda, as competências 
específicas. 

iv) Abrir a educação e a formação ao meio envolvente, à Europa e ao resto do Mundo. Existe 
um consenso sobre a necessidade de abrir os sistemas de ensino às influências dos outros 
componentes da sociedade (tanto os que se encontram na proximidade, como os mais afastados). 
Trata-se de uma necessidade não só devido aumento de mobilidade profissional e geográfica, mas 
também como uma forma da Europa se adaptar às mudanças da economia global. No contexto 
multicultural europeu de muitas escolas, torna-se necessário desenvolver o ensino das línguas 
estrangeiras, potenciar a mobilidade e o intercâmbio educativo. Por outro lado, o reforço dos laços 
com a indústria e o desenvolvimento do espírito empresarial são considerados fundamentais para o 
alargamento da educação.  

v) Utilizar da melhor forma os recursos, tanto humanos como financeiros. A criação de 
sistemas de garantia de qualidade é um factor essencial para a eficácia dos sistemas de ensino e de 
formação. Outro elemento útil para a concretização deste objectivo é adaptar os recursos às 
necessidades, através de medidas que tornem a educação mais transparente para os cidadãos e que 
garantam a sua eficácia. 

vi) Instaurar uma nova parceria com os estabelecimentos de ensino. Uma vez que os 
problemas ocorrem particularmente a nível local, deverão ser resolvidos em termos locais, devendo 
as escolas possuir os meios e o poder necessário para tal, de uma forma efectiva e com os recursos 
disponíveis. A descentralização da gestão pode assumir formas diversificadas e as escolas podem 
desenvolver novas parcerias com as autoridades públicas ou organismos privados, como as 
empresas. O facto de não existirem obstáculos a estas parcerias, podem fazer com que os 
estabelecimentos de ensino e formação possam explorar da melhor forma a totalidade dos recursos 
– capital financeiro, humano e social – que estão à sua disposição (Comissão Europeia, 2001a). 

A Comissão Europeia considera que os objectivos concretos acima referidos deverão ser 
desenvolvidos durante esta década pelas autoridades nacionais e regionais, recorrendo aos parceiros 
sociais sempre que tal seja considerado apropriado.  
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Os objectivos propostos neste relatório têm como principal finalidade atingir os objectivos 
preconizados na Cimeira de Lisboa de tornar a União Europeia, o espaço económico mais dinâmico 
e competitivo do mundo baseado no conhecimento e capaz de garantir um crescimento económico 
sustentável, com mais e melhores empregos e com maior coesão social. Por conseguinte, os 
sistemas de ensino devem estar adaptados e reforçados para estarem em condições de fornecer as 
aptidões e competências de base necessárias a todos na sociedade da informação, bem como tornar 
a aprendizagem ao longo da vida atraente e gratificante. 

 

3.4 – Tornar o Espaço Europeu de Aprendizagem ao Longo da Vida Uma 
Realidade 

 
A comunicação da Comissão das Comunidades Europeias, “Tornar o Espaço Europeu de 

Aprendizagem ao Longo da Vida uma Realidade” veio consolidar o papel preponderante  
desempenhado pela aprendizagem ao longo da vida no contexto da estratégia de Lisboa. 

Tendo como base, o resultado da consulta desenvolvida pelo Memorando sobre a 
Aprendizagem ao Longo da Vida, houve a necessidade de alargar o âmbito da definição de 
aprendizagem ao longo da vida, não a limitando aos aspectos económicos ou à educação de 
adultos, mas considerando desde a aprendizagem pré-escolar até à aprendizagem pós-reforma, 
cobrindo integralmente a aprendizagem formal, não-formal e informal. Os objectivos desta 
aprendizagem devem integrar a cidadania activa, o desenvolvimento individual e a inclusão social, 
bem como, aspectos relacionados com o emprego. Os princípios que regulam e orientam a 
estratégia da aprendizagem ao longo da vida colocam a tónica no papel central do aprendente, 
enfatizam a igualdade de oportunidades e a qualidade e pertinência das oportunidades de 
aprendizagem. 

Deste modo, o conceito de aprendizagem ao longo da vida é definido como sendo: “Toda a 
actividade de aprendizagem em qualquer momento da vida, com o objectivo de melhorar os 
conhecimentos, as aptidões e competências, no quadro de uma perspectiva pessoal, cívica, social e 
/ou relacionada com o emprego” (Comissão Europeia, 2001b, p.11).  

Alargando o âmbito deste conceito, o documento também evidencia a amplitude da 
aprendizagem, que deve ser tida em conta nas vertentes formal, não-formal e informal. 

O grande propósito deste documento, é permitir aos cidadãos enfrentar os desafios da 
sociedade do conhecimento e a circulação livre entre diferentes espaços de aprendizagem, 
empregos, regiões e países, ao nível da União Europeia e dos países que a constituem, deverá 
também contribuir para a melhoria da prosperidade, integração, tolerância e democracia.  

No entanto, para a prossecução deste objectivo é essencial criar um quadro global de 
aprendizagem ao longo da vida, que se articule com as políticas de emprego, integração social, 
juventude e investigação. Para isto, é indispensável uma colaboração mútua entre os vários 
Estados-Membros.  

Este documento também declara um conjunto de estratégias coerentes e globais de 
aprendizagem ao longo da vida. Estas estratégias são suportadas por um conjunto de “módulos 
constitutivos”, concebidos de forma a apoiar os Estados-Membros a diversos níveis. Estes módulos 
destacam: 

i) O Trabalho em parceria – tanto a nível nacional, regional como local –. As parcerias a 
nível local são fundamentais para estratégias de trabalho, e devem incluir autoridades locais, 
estabelecimentos de ensino, universidades, outros prestadores de ensino e serviços, designadamente 
de informação, orientação e consultoria, centros de investigação, empresas, organizações 
voluntárias e locais, bem como, representantes de grupos específicos de potenciais aprendentes. 
Também os parceiros sociais devem participar como consumidores, investidores e promotores da 
aprendizagem. A nível europeu devem igualmente serem envidados esforços para viabilizar a 
aprendizagem ao longo da vida, através do intercâmbio de ideias, experiências e boas práticas. O 
trabalho em parceria espelha os benefícios e responsabilidades partilhadas; 
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ii) A identificação das necessidades de aprendizagem dos cidadãos, das comunidades, da 
sociedade em geral e do mercado de trabalho deveria constituir a base de todas as estratégias de 
aprendizagem ao longo da vida. Destaca-se a actualização ao longo da vida das necessidades de 
literacia, numeracia, TIC, e outras competências de base. Deverá também ser equacionado o 
impacto da aprendizagem ao longo da vida sobre os mediadores de aprendizagem (docentes, 
formadores e educadores de adulto). As necessidades dos empregadores e das empresas também se 
devem ter e conta. Além disto, deve-se assimilar o interesse dos potenciais aprendentes; 

iii) A mobilização dos recursos adequados. A concretização do ideal da aprendizagem ao 
longo da vida, implica níveis muito elevados de investimento. Estes recursos devem ser 
mobilizados eficazmente no acréscimo dos níveis globais de investimento público e privado, na 
disponibilização de recursos adequados para a aprendizagem formal, não-formal e informal. A 
mobilização dos recursos adequados também pode passar por novas modalidades de investimento, 
passíveis de ter em conta novos tipos de conhecimento e competências;  

iv) A facilitação do acesso às oportunidades de aprendizagem, nomeadamente através de 
uma maior visibilidade das oportunidades existentes, da sua flexibilização e integração.  

As estratégias deverão igualmente equacionar os aspectos de igualdade e da definição de 
grupos destinatários específicos, de forma a garantir oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida acessíveis a todos, especialmente os que estão mais sujeitos ao risco de exclusão. 

Destaca-se ainda neste domínio, a necessidade de reequacionar no âmbito do sector formal, 
os critérios de admissão, progressão e reconhecimento, considerando a aprendizagem não-formal e 
informal; 

v) O Fomento da cultura da aprendizagem, através da criação de medidas que façam 
aumentar a motivação dos participantes e os seus níveis de participação, entre outras, é referida a 
valorização e a compensação das aprendizagens não-formais e informais, uma concepção mais 
positiva da aprendizagem, o encorajamento às empresas com vista a evoluírem para “organizações 
aprendentes”. Para que as estratégias possam fomentar uma cultura de aprendizagem pata todos, é 
necessário tornar a aprendizagem mais aliciante em termos de cidadania activa, realização pessoal 
e/ou empregabilidade; 

vi) A Procura da excelência, através da adopção de mecanismos de promoção da qualidade 
da aprendizagem e dos processos estratégicos/de adopção e dos serviços associados à 
aprendizagem. A qualidade não deverá ser uma simples obrigação, mas deve constituir-se como um 
factor de motivação nas decisões adoptadas pelos indivíduos, empregadores e outras entidades. As 
medidas a adoptar na procura da excelência deverão passar por objectivos ambiciosos, por 
instrumentos sólidos de garantia de qualidade para a aprendizagem formal e não-formal, e ainda, 
por uma avaliação regular das estratégias de forma a assegurar a pertinência, eficácia e 
complementaridade das mesmas relativamente a outras estratégias adoptadas a outros níveis. 

 

3.5 – O Papel das Universidades na Europa do Conhecimento 
 
A realização de uma Europa baseada no conhecimento constitui um objectivo central da UE, 

desde o Conselho Europeu de Lisboa, em 2000. A agenda de Lisboa mobiliza uma grande 
variedade de protagonistas, entre os quais as universidades a desempenharem um papel 
particularmente importante. 

A comunicação “ O papel das Universidades na Europa do Conhecimento” tem por objectivo 
lançar um debate sobre o papel das universidades na sociedade e na economia do conhecimento na 
Europa e sobre as condições necessárias para desempenharem esse papel com eficácia. O 
crescimento da sociedade do conhecimento depende da produção de novos conhecimentos, da sua 
transmissão através da educação e da formação, da sua divulgação pelas tecnologias da informação 
e comunicação e da sua utilização em novos serviços ou processos industriais. As universidades 
têm de singular o facto de participarem em todos estes processos, devido ao papel fundamental que 
desempenham na investigação e a exploração dos seus resultados, na educação e formação no 
desenvolvimento regional e local, para o qual podem assegurar um contributo importante. 
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As Universidades situam-se no ponto de intersecção da investigação, da educação e da 
inovação, detendo assim, sob vários pontos de vista, a chave da economia e da sociedade do 
conhecimento. As universidades empregam uma grande percentagem de investigadores na Europa, 
sendo responsáveis por 80% da investigação fundamental. Por outro lado, as universidades formam 
um número crescente de estudantes que possuem qualificações cada vez mais elevadas, 
contribuindo para reforçar a competitividade da economia europeia. As universidades contribuem 
também para a realização de outros objectivos da estratégia de Lisboa, designadamente o emprego 
e a coesão social, bem como para a melhoria do nível geral da educação na Europa. 

A agenda de Lisboa também mobilizou as universidades a desempenhar um papel na 
aprendizagem ao longo da vida. Este papel particularmente importante decorre da sua dupla missão 
tradicional de investigação e de ensino, da sua importância crescente no complexo processo da 
inovação, bem como dos outros contributos para a competitividade da economia e a coesão social. 

Paralelamente à sua missão fundamental de formação inicial, a universidade deve responder 
a novas necessidades de educação e de formação que emergem com a economia e a sociedade do 
conhecimento. Entre estas, é de referir a necessidade crescente de educação científica e técnica, de 
competências transversais e de possibilidades de aprendizagem ao longo da vida, que exigem uma 
maior permeabilidade entre as componentes e os níveis dos sistemas de ensino e de formação. 

As universidades permaneceram durante muito tempo relativamente isoladas, tanto em 
relação à sociedade como no plano internacional, com financiamentos garantidos e estatutos 
protegidos pelo respeito da sua autonomia, as universidades europeias atravessaram a segunda 
metade do século XX sem pôr verdadeiramente em questão o seu papel ou a natureza da sua 
contribuição para a sociedade (Comissão Europeia, 2003a). 

Por outro lado, durante muito tempo, as universidades europeias definiram-se em função de 
alguns grandes modelos, em particular o modelo ideal de universidade concebido, há quase dois 
séculos, por Humboldt, que fez da investigação o cerne da actividade universitária e a base do 
ensino. Hoje em dia as universidades tendem a distanciar-se desses modelos no sentido de uma 
maior diferenciação. 

Actualmente, as universidades europeias confrontam-se com o imperativo de se adaptarem a 
uma série de profundas mutações. Essas mutações são classificadas neste documento em cinco 
grandes categorias:  

i) O crescimento da procura de formação superior. Segundo o relatório sobre “O futuro da 
Educação até 2010”, irá continuar a procura de formação superior até 2010, sob a dupla pressão de 
aumentar nalguns países o número de estudantes no ensino superior e pelas necessidades ligadas à 
educação e à aprendizagem ao longo da vida. 

ii) A internacionalização da educação e da investigação. Esta internacionalização foi 
acelerada pelas novas tecnologias da informação, conduzindo a uma concorrência acrescida. 

iii) O estabelecimento de uma cooperação estreita e eficaz entre universidades e empresas. A 
cooperação entre universidades e a indústria deve ser intensificada a nível nacional e regional. 
Deve também ser orientada com mais eficácia para a inovação, a criação de novas empresas e, em 
termos gerais, para a transferência e divulgação dos conhecimentos. 

iv) A multiplicação dos lugares de produção dos conhecimentos e a tendência crescente das 
empresas de subcontratar as suas actividades de investigação às melhores universidades, têm como 
consequência fazer evoluir as universidades num ambiente cada vez mais concorrencial. 

v) A reorganização do conhecimento. Por um lado, assiste-se a uma diversificação e 
especialização crescente do saber e ao surgimento de especialidades de investigação e de ensino 
cada vez mais avançadas e mais precisas. Por outro lado, o mundo académico necessita 
urgentemente de se adaptar ao carácter interdisciplinar dos campos abertos pelos grandes 
problemas da sociedade (Comissão Europeia, 2003a). 

Deste modo, para poderem desempenhar plenamente o seu papel na criação da Europa do 
conhecimento, as universidades europeias devem responder a diversos desafios de forma a 
constituírem-se uma verdadeira referência a nível internacional. No entanto, os desafios mais 
importantes com que as universidades se vêem confrontadas são de natureza europeia, se não 
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mesmo internacional ou mundial. Hoje em dia, a excelência já não é criada nem avaliada no plano 
nacional, mas sim ao nível da comunidade europeia ou mundial. 

Neste contexto, colocam-se então questões como a da compatibilidade e transparência dos 
sistemas de reconhecimento das qualificações (tema central do Processo de convergência de 
Bolonha), bem como a dos obstáculos à mobilidade dos estudantes e dos investigadores na Europa. 

Fruto das diferenças culturais, legislativas e das suas missões, o panorama do ensino superior 
europeu caracteriza-se por uma grande heterogeneidade que se reflecte em termos de organização, 
gestão e condições de funcionamento. As reformas estruturais inspiradas pelo Processo de Bolonha 
representam precisamente um esforço no sentido de organizar essa diversidade num quadro 
europeu mais coerente e compatível, constituindo uma condição para a transparência e, 
consequentemente, para a competitividade das instituições de ensino superior europeias. 

O discurso que imana do Processo de Bolonha traça linhas de desenvolvimento e suscita um 
conjunto de iniciativas com a pretensão de atingir um determinado grau de convergência das 
políticas educativas. Assim, apontam-se três grandes princípios norteadores do ensino superior: 
generalidade vs especialidade da formação, flexibilidade dos modelos de formação e a mobilidade 
profissional dos jovens no mercado de trabalho, possibilitando uma maior adequação entre as 
especializações obtidas e as necessidades do mercado. Estes três princípios têm como objectivo 
aumentar as condições de empregabilidade o que implica a aposta das instituições de ensino 
superior na aprendizagem ao longo da vida. 

O Processo de Bolonha desafia assim as instituições de ensino superior a mudarem o seu 
quadro de pensamento, não só quanto à organização dos cursos que oferece, mas também quanto à 
estruturação dos graus de ensino e, sobretudo, no que diz respeito a uma nova visão pedagógica. 

Relativamente às qualificações, e no âmbito do Processo de Bolonha, foram tomadas 
algumas medidas significativas com vista à instituição de um quadro global para as qualificações 
pelos ministros do ensino superior de 45 países europeus reunidos em Bergen, em Maio de 2005. 
Este quadro integra indicadores baseados em resultados de aprendizagem relativos aos três ciclos 
de ensino superior, e introduz limites de créditos para o primeiro e segundo destes ciclos. Estes 
ministros assumiram o compromisso de elaborarem quadros nacionais de qualificações no domínio 
do ensino superior até 2010 e sublinharam a importância de garantir a devida complementaridade 
entre o quadro do Espaço Europeu do Ensino Superior e o Quadro Europeu de Qualificações 
(QEQ). 

A Decisão nº 2241/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de Dezembro de 2004, que 
institui um quadro comunitário único para a transparência das qualificações e competências 
(Europass) introduziu um conjunto de instrumentos europeus que facultam aos cidadãos a 
possibilidade de descreverem as suas qualificações e competências. A evolução futura do Europass 
deverá ter em conta a instituição do QEQ. 

Por conseguinte, podemos dizer que o quadro europeu de qualificações constitui um 
instrumento de referência para comparar os níveis de qualificações dos diferentes sistemas de 
qualificações numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. 
 

Conclusão 
 
Procurámos caracterizar a sociedade contemporânea a partir de diferentes perspectivas, 

tentando evidenciar alguns eixos das actuais mudanças. 
A consideração da aprendizagem como uma necessidade permanente, não só como uma 

forma de resposta às transformações económicas, tecnológicas e organizacionais, mas também 
como um meio de prevenir a exclusão social e atenuar as desigualdades entre grupos, é cada vez 
mais relevante no actual contexto.  

As profundas alterações que têm vindo a acontecer nos últimos anos confrontam os sistemas 
de educação/formação com desafios que não é possível contornar – nomeadamente ao nível de 
conteúdos e formas organizativas, mas principalmente ao nível da relação estabelecida com a esfera 
económico-produtiva e com o sistema social. A racionalidade das práticas educativas, influenciadas 
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pelo paradigma analítico e positivista da ciência, é actualmente posta em causa pela sua 
inadequação e desajustamento.  

Desta forma, consideramos imprescindível a consubstanciação de uma abordagem educativa, 
que contemple novas categorias conceptuais e que permita a construção de novos percursos e 
modalidades de formação mais coerentes e adequados a uma nova realidade emergente.  

Na segunda parte deste capítulo procurámos fazer uma breve abordagem histórica e política 
ao conceito de aprendizagem ao longo da vida. Averiguámos que na década de 70, o conceito de 
aprendizagem ao longo da vida, se apresentava sob a designação de educação ao longo da vida. 
Este conceito foi nesta altura considerado como um direito humano básico, no qual o Estado era 
responsabilizado pela garantia das condições de igualdade de oportunidades. A recessão económica 
induzida pela crise do petróleo em 1973 fez com que este conceito estivesse quase exclusivamente 
relacionado com a formação profissional e ao prolongamento da escolaridade obrigatória. 

Face às mudanças que ocorreram a nível económico, político e social, nos anos 90, o 
conceito de educação ao longo da vida é diferenciado do conceito de aprendizagem ao longo da 
vida. Ao primeiro, é associado uma política pública, onde o Estado é responsabilizado, o segundo 
coloca a responsabilidade no indivíduo.  

Na terceira parte deste capítulo, analisámos algumas directrizes de natureza política, relativas 
à educação e formação no contexto europeu, procurando evidenciar alguns aspectos articulados 
com o processo de aprendizagem ao longo da vida (lifelong e lifewide). De entre os aspectos 
presentes no discurso político, salientámos a necessidade de alargamento do acesso e da mobilidade 
formativa, o desenvolvimento de competências necessárias à vida económica, social, cívica, a 
valorização da aprendizagem não-formal e informal dos adultos e o seu reconhecimento e 
validação pelas instâncias educativas, enquanto conceitos fundadores de uma nova perspectiva 
educativa.  

Compreender de que forma é que os adultos fazem as suas aprendizagens e verificar qual é a 
significação da experiência nas suas aprendizagens, é a próxima etapa deste trabalho. 
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CAPÍTULO II – A APRENDIZAGEM DE ADULTOS 
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Introdução 
 
No capítulo anterior, procurámos criar um quadro de referência das políticas de educação e 

formação de adultos, à luz do paradigma da aprendizagem ao longo da vida. Agora, neste segundo 
capítulo procuraremos fazer uma viagem de desocultação ao conceito de aprendizagem de adultos. 

Começamos por trazer à discussão o conceito de adulto, uma vez que a conceptualização da 
idade adulta tem sido problematizada e definida de distintos modos.  

A seguir tentaremos compreender como é que os adultos aprendem, e qual é o significado 
que a experiência tem na sua aprendizagem. Assim, procuramos identificar alguns pressupostos 
teóricos que, na nossa perspectiva, sustentam o conceito de aprendizagem de adultos, articulando as 
dimensões da experiência, reflexão e do desenvolvimento global da pessoa. 

Além disto, tentaremos abordar a formação de adultos numa dinâmica de formatividade, e 
averiguar até que ponto esta dinâmica intervém na construção das identidades profissionais. 

Por último, tentaremos compreender as relações que se estabelecem entre a formação, o 
trabalho e a aprendizagem ao longo da vida. 

 
1 – CONFIGURAÇÕES DO CONCEITO DE ADULTO  
 
Fala-se, com frequência, em aprendizagem de adultos sem, no entanto, o significado 

atribuído ao conceito de adultos se encontrar esclarecido.  
São vários os ângulos a partir dos quais podemos empreender a viagem de desocultação ao 

conceito de “adulto”, e várias as leituras e interpretações atribuídas ao significado da palavra. A 
complexidade está acompanhada pela indefinição. 

Numa primeira aproximação, podemos inscrever o adulto como correspondendo a uma etapa 
do desenvolvimento humano, apresentando características que são descritas nas perspectivas 
biológica (pós-puberdade), psicológica (o seu auto-conceito é de adulto) e social (realizar tarefas e 
papéis próprios de adultos). 

Do ponto de vista etimológico, a palavra adulto, vem do latim adultus, que significa 
“terminou de crescer”, conceito, este, que foi preponderante até ao século XIX. Boutinet (2000) 
salienta que, actualmente, porque as preocupações sobre a vida adulta adquirem cada vez mais 
actualidade, e porque há um défice conceptual para a caracterizar, surgem alguns neologismos 
como adultez, adultescência, andragogia, maturescência, antropolescência, exactamente devido à 
indeterminação dos limites das categorias etárias e à ambivalência complexa e paradoxal que 
envolve o conceito de vida adulta.  

Nas sociedades modernas ocidentais é considerado adulto, do ponto de vista demográfico, 
aquele que se encontra entre os 25 e os 65 anos (correspondendo à idade activa), ao passo que, 
juridicamente, o adulto parece caracterizar-se em termos de estado e de direitos como 
correspondendo ao que atingiu a maioridade (tendo variado esta entre os 16 anos, para os que 
contraem matrimónio, e os 18 ou 21 anos, para exercer o direito ao voto). Deste ponto de vista, a 
entrada na vida adulta é, portanto, flutuante, podendo não corresponder algumas idades fixadas a 
outras maioridades ou maturidades como, por exemplo: a biológica (sexual), a psicológica 
(identitária), a social, (inserção) ou a económica (autonomia financeira).  

A generalidade dos autores reconhece algumas características fundamentais no adulto 
(correspondendo a um estádio pós-formal, se considerarmos a tipologia de Piaget) que configuram 
a sua educabilidade, a qual é irredutível à da criança e à do adolescente. De entre as muitas 
características destacamos: a capacidade de assumir responsabilidades em assuntos inerentes à vida 
social, profissional e familiar, tomar decisões em plena consciência e liberdade. A noção de 
experiência que configura a capacidade de raciocínio e de julgamento com pertinência, a adaptação 
e a capacidade de antecipação, etc. 

Estas características aparecem, com maior ou menor explicitação, em diferentes propostas 
pedagógicas da formação de adultos. Contudo, não permitem uma definição clara do conceito de 
adulto, uma vez que não é feita qualquer referência à estruturação destas características. 
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Entretanto, não se deve ignorar algumas teorias que foram contribuindo para alicerçar as 
nossas representações sobre quem é o adulto e que o inscrevem, por vezes, sob o signo de um 
estado (“estar na idade adulta”, “pertencer à idade adulta”), outras vezes, sob o signo de um 
processo (“ser adulto”). De igual modo, os contextos considerados de acordo com diferentes 
parâmetros (demográficos, sociológicos, biológicos, económicos, psicológicos) condicionarão a sua 
caracterização. A este respeito Boutinet, apresenta um conjunto de parâmetros afirmando que, “ 
não podemos ignorar que, segundo os contextos, ser adulto pode apresentar-se sob formas muito 
variadas, em função nomeadamente de parâmetros determinantes que situam o conceito num 
corredor interdisciplinar” (Boutinet, 2000, p.14). 

A configuração da idade adulta como estado no qual se atingiu o ideal de estabilidade e 
equilíbrio, de pleno desenvolvimento das capacidades cognitivas e afectivas, defendida por 
algumas correntes da psicologia é de igual modo acompanhada por outras (nomeadamente no 
âmbito da psiquiatria) que lhe atribuem características diferentes, mesmo opostas, de declínio, 
regressão, degenerescência que acontece a partir dos 25 anos. 

A estas concepções podemos contrapor outras (provenientes do campo da filosofia e também 
da psicologia) que percepcionam o adulto não como um estado mas como uma pessoa em 
desenvolvimento. Podemos referir como exemplo, o contributo de Carl Rogers que acentuou o 
optimismo construtivista relativamente à idade adulta, apontando para horizontes de abertura face 
ao contínuo processo de construção do ser humano, concretamente do ser adulto. Estas perspectivas 
emergiram no pós-guerra, mormente a partir dos anos 60. 

A idade adulta foi durante muito tempo concebida como a idade de uma maturidade 
adquirida, a qual emerge de um quadro tradicional de existência, que se impõe desde meados do 
século XIX até ao final da Segunda Guerra Mundial, quando ser adulto se traduzia num estatuto. 

Nos anos 60 e meados dos anos 70, a sociedade industrial em expansão é vivida 
individualmente como um desafio permanente pensando-se o adulto como perspectiva e 
configurando-o como maturidade vocacional jamais adquirida. 

Posteriormente, nas décadas de 80 e 90, fruto de uma instabilidade sócio-económica, e até 
mesmo cultural, a idade adulta é transformada de perspectiva em problema. Ou seja, de acordo com 
Boutinet, (2000) a vida adulta, a partir da segunda metade do século XX, pode ser caracterizada de 
diferentes modos: 

i) Como uma maturidade vocacional (1945-1960) apresentada como uma referência, e 
mesmo como um estado desejável; 

ii) Como um desenvolvimento vocacional (1960-1975), configurando-a como inacabamento, 
apresentando-se o adulto sobretudo como perspectiva; 

iii) Como caos vocacional (1980- 1995) que se traduz em instabilidade, transformando-se o 
adulto em problema. 

Deste modo, a condição de adulto tem sido considerada de diferentes modos, particularmente 
no último meio século. O desenvolvimento industrial gerou uma confiança ilimitada no progresso, 
nas possibilidades temporais e na acção humana que parecem desvanecer-se face às expectativas, 
aos anseios, aos projectos que os sujeitos – cada vez mais com estatuto de autores e actores – 
identificam e prevêem. 

Os novos contextos comunicacionais, o sentido da acção e do tempo abrem brechas no 
entusiasmo, na expectativa, na eloquência de um futuro que se projectava e se previa com 
magnanimidade e excelência e cedem face à desorientação, ao aborrecimento e ao desencanto. 

A modernidade configura uma noção ambígua do tempo, hesitando entre a segmentação e a 
linearidade. Por um lado, configura um tempo linear, cumulativo e orientador, apelando para a 
capacidade de antecipar e, portanto, de prever, de projectar e de planificar. Contudo, a par deste 
tempo (cumulativo e orientado), emerge o tempo segmentado, quantificável, tecnicamente dividido, 
experimentado no quotidiano através do relógio, da agenda, das tarefas, esse tempo racional ávido 
de eficácia. Este tempo vai a par com o tempo técnico-normativo, um tempo existencial que, 
colocando-nos perante a adaptação do ciclo de vida dos objectos, é determinada pela moda. É por 
isso um tempo “feito do presente que continuamente nos escapa pela desvalorização, pela rejeição 
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de um passado sem significado quando identificado com uma acumulação de obsolescências” 
(Boutinet, 1998, p.136), sendo a moda e a obsolescência quase simultâneas. 

Neste aspecto, Boutinet (1998), também coloca a ênfase na memória da experiência e é da 
opinião que esta é fundamental para orientar o futuro e, ao mesmo tempo, para modelizar a 
experiência passada. Pois, se o sujeito se encontra no presente desorientado na sua gestão, não é 
capaz de vislumbrar o futuro e de se comprometer com ele, poderá encontrar uma perda de sentido, 
uma crise de ideais, e até mesmo, uma desilusão. 

A modernidade desenvolveu este tempo que integra, por um lado, a linearidade e por outro, a 
segmentação; a cultura pós-industrial ou pós-moderna acentua, de algum modo, essas 
características ao mesmo tempo que encontra novas temporalidades emergentes. Acentua a 
antecipação, a qual continua a invadir a vida quotidiana dos sujeitos sob a forma de previsão de 
projectos. Na verdade, no contexto actual, a condição de adulto encontra um cenário complexo. 
Experimenta uma frequente necessidade de fazer opções e tem de se confrontar com situações 
extremas (umas vezes escolhidas, outras impostas). A condição de adulto encontra-se assim, face a 
metamorfoses significativas tanto a nível do ciclo de vida e da definição da idade adulta como a 
nível cognitivo, necessitando de reorientar aprendizagens anteriores e de vivenciar um sentimento 
identitário instável (tanto pela auto-identidade quanto pela identidade atribuída, experimentando 
frequentes perdas identitárias). Efectivamente, o adulto encontra-se actualmente face a uma 
pluralidade de opções, mesmo de trajectórias, com uma cedência rítmica não previsível, por vezes 
desorganizada. A sequencialidade e linearidade dos ciclos de vida, acompanhados dos rituais de 
passagem sucumbiram face à segmentação temporal e espacial. Os espaços profissionais, 
familiares, associativos e de lazer encontram-se frequentemente interpenetrados uns pelos outros e 
os tempos previstos para o casamento, para o início da vida activa e para a reforma encontram-se 
desabitados podendo, em qualquer idade, virem a ser ocupados. 

Perante este cenário, o adulto terá de conviver com transições frequentes, passagens 
existenciais caracterizadas por rupturas ou, pelo menos, por mudanças. Como refere Boutinet, 
(2000), a idade adulta não se estrutura mais como a idade da referência e da norma, deixou de ser 
aproblemática. É uma idade de inacabamento, autonomia, liberdade, incerteza, risco e 
individualização. A condição de adulto gerado pela modernidade apresenta-se assim, num cenário 
plural e dinâmico, gerador de angústias e de perplexidades mas, ao mesmo tempo, de múltiplas 
opções, desafios e projectos. 

É perante este panorama que Avanzini propõe o conceito de antropolescência definindo-o 
como “uma dinâmica que consiste para cada um, não enraizar-se no imobilismo de um estatuto, 
não cessando de renovar a sua forma de ser homem, conquistando o domínio cada vez maior de um 
potencial pessoal que vai descobrindo” (Avanzini, 1996, p. 65). Ou seja, perspectiva o adulto no 
contexto de uma antropologia do inacabamento, característica do estado permanente da espécie. 

Entretanto, o adulto inacabado da pós-modernidade coexiste com o adulto padrão da 
modernidade e estabelece-se um paradoxo particular entre a representação tradicional e a 
representação moderna (positivista ou pessimista) do que é ser adulto. Os valores pós-modernos 
caracterizam uma sociedade em que se questionam as evidências, onde os adultos pensam a sua 
existência num cenário de dilemas, de oposições e de dialéctica, onde a pessoa e as instituições têm 
de se reinventar constantemente. 

É verdade que o novo adulto tem de lidar com as premissas de duas diferentes épocas 
sociais, a modernidade e uma nova modernidade avançada (ou pós-modernidade), contudo, essa 
complexidade não deve ser entendida apenas de acordo com a perspectiva de crise, o importante é 
entendê-la na diversidade e heterogeneidade de modelos de adultez que deve ser inventariada, 
analisada e interpretada.  

Em suma, podemos dizer que existem duas lógicas que resumem as diversas perspectivas 
sobre o que é “ser adulto”. Uma considera o adulto um sujeito equilibrado, estável, mesmo 
rotineiro e instalado e outra reconhece o adulto como sujeito que se perspectiva em 
desenvolvimento numa atitude de experimentação, de progressão, de formulação de desejos e 
concretização de projectos ou como adulto problema que tem de lidar com o imprevisto, o risco, a 
exclusão e a inexistência de quadros de referência.  
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Estas duas lógicas que se opõem e conferem ao adulto uma definição paradoxal também se 
podem unir produzindo um efeito desmultiplicador numa espécie de desestabilização e, 
simultaneamente de potencialização da vida adulta, estando o desafio na capacidade do adulto ser 
reflexivo, de fazer balanços e “agarrar” as oportunidades quando elas surgem ou desistir de 
projectos condenados ao insucesso (Boutinet, 2000; Giddens, 2000; e Silva, 2003). 

 

2 – A APRENDIZAGEM: COMO É QUE OS ADULTOS APRENDEM? 
 
A aprendizagem pode ser perspectivada de distintos modos. A psicologia tem contribuído 

com diferentes teorias explicativas. Merriam e Caffarella (1991) identificaram quatro grandes 
teorias: comportamentalista, Cognitivista, humanista e aprendizagem social. 

Cada uma destas teorias assenta em bases psicológicas diferenciadas apontando para 
distintos princípios pedagógicos. 

A teoria comportamentalista concebe a aprendizagem como resultado de uma troca quase 
mecânica que faz corresponder a um estímulo exterior uma resposta interior, sendo o primeiro 
predominante no condicionamento da segunda, num movimento que vai do exterior para o interior. 
Os comportamentalistas consideram que a aprendizagem resulta de uma actividade intencional, na 
sequência de um estímulo exterior ao sujeito, concebendo-a como uma resposta satisfatória a esse 
estímulo e, consequentemente, em termos de comportamentos ou resultados. 

A teoria Cognitivista ou construtivista de aprendizagem valoriza o conhecimento intuitivo, a 
motivação intrínseca, a compreensão, o relacionamento do novo com o adquirido. Concebe a 
aprendizagem como um movimento circular entre o aprendente, a sua experiência e o meio 
envolvente, valoriza o papel desempenhado pelo sujeito na construção das respostas, 
conceptualizando a aprendizagem como um processo de participação do aprendente numa 
determinada cultura (Berbaum, 1993). 

À teoria construtivista está inerente o saber concebido não como entidade estática mas como 
um modo dinâmico de conhecer; como um processo e não como um produto. 

Os construtivistas enfatizam o processo experiencial que o sujeito desenvolve para a 
realização de aprendizagens significativas. Os trabalhos de Kolb, centrados na aprendizagem pela 
experiência, integram-se nesta perspectiva influenciando as perspectivas mais recentes sobre a 
formação de adultos. Para este autor, a aprendizagem deve ser concebida como processo e não 
como resultado, um contínuo processo alicerçado na experiência, o qual requer a resolução de 
conflitos sobre diferentes modos de olhar o mundo. Neste sentido, a aprendizagem é um processo 
holístico de adaptação à vida, envolvendo transacções entre o aprendente e o meio. Como tal, é um 
processo de criação de conhecimento. 

A teoria humanista identifica o carácter único da experiência pessoal, centrando a 
aprendizagem no aprendente, na ajuda positiva, na auto-aprendizagem, na auto-realização e no 
desenvolvimento pessoal. 

A teoria da aprendizagem social valoriza a modelagem como via para adquirir e modificar 
condutas e, fundamentalmente, atitudes. 

A sistematização das teorias da aprendizagem, que acabamos de enunciar e caracterizar 
sucintamente, serve de referencial para a aprendizagem tanto da criança como do adulto. 

Centraremos, no entanto, a nossa abordagem nos adultos, procurando apresentar alguns 
contributos teóricos que discutem a especificidade da sua aprendizagem.  

Nas décadas de 20 e 30, foram desenvolvidos alguns trabalhos por psicólogos, procurando 
avaliar a capacidade de aprendizagem nos adultos. Estas investigações, centradas na memória e 
inteligência dos adultos, chegaram a identificar que a aprendizagem nos adultos entre os 25 e os 45 
anos não difere da aprendizagem até aos 20 anos. Contudo, construíram uma curva da 
aprendizagem sugerindo que esta decresce um por cento por ano, entre os 25 e os 50 anos. Mais 
tarde, Wechsler desenvolveu um instrumento para medir a inteligência do adulto, concluindo que o 
seu declínio era visível em alguns sub-testes, não o sendo noutros. 

Nas décadas seguintes, até à actualidade, foram desenvolvidas várias investigações nos 
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domínios educativo, cognitivo e do desenvolvimento, cujos resultados consideram que a 
aprendizagem nos adultos se encontra directamente relacionada com a experiência, a vida pessoal e 
o contexto social e cultural. 

As três últimas décadas, nas quais se tem acentuado o investimento na educação e formação 
dos adultos têm igualmente sido acompanhadas de um investimento a nível teórico que incide nas 
investigações sobre a especificidade da aprendizagem nos adultos. 

Devemos no entanto, referir que, se algumas investigações procuram salientar esta 
especificidade, outros trabalhos discutem que as diferenças na aprendizagem das crianças, jovens e 
adultos devem ser vistas mais como diferenças de grau do que diferenças de natureza, argumentado 
que em educação a diversidade é um dado incontornável, e que essa diversidade não pode ser 
reduzida à oposição entre idade não adulta e idade adulta (Canário, 1999).  

Até ao século XX a pedagogia era o único modelo que os orientadores de adultos tinham 
para se orientar, e por isso ensinavam os adultos como se fossem crianças. Somente no primeiro 
quarto do século XX é que a educação dos adultos começa a organizar-se de forma sistémica, 
surgindo nos anos 60 o conceito de “andragogia”. Knowles foi um dos seus principais defensores e 
o primeiro autor a introduzir este vocábulo na literatura científica americana. Este autor começou 
por caracterizar o conceito de “andragogia” como sendo “a arte e a ciência para ajudar os adultos a 
aprender” (Knowles, 1980, p.43), contrastando com o de pedagogia e, mais tarde, clarifica-o como 
uma teoria compreensiva da aprendizagem adulta. 

Conforme refere Imaginário (2004), a andragogia distingue-se da pedagogia, nomeadamente 
por diferentes pressupostos sobre o conceito de aprendente, o papel da sua experiência na 
aprendizagem, a disponibilidade para aprender, a orientação para a aprendizagem e a motivação 
para aprender. 

A principal crítica dos andragogistas aos modelos anteriores assentava na convicção que a 
aprendizagem dirigida aos adultos não tinha em conta as suas características pessoais e em 
particular as suas experiências, pois todo o adulto ao iniciar um processo de aprendizagem já trás 
consigo uma série de conceitos, crenças e informações de vida, que vão servir de filtro para a 
elaboração de novos conhecimentos, porque o verdadeiro conhecimento deve gerar um novo 
comportamento, modificar hábitos, pois esta é a razão básica de se aprender algo de novo.  

Embora, o conceito de andragogia tenha surgido nos anos 60, tanto na Europa, como nos 
Estados Unidos, assumiu no entanto, diferentes sentidos e orientações. 

Knowles (1990) defendia uma perspectiva da aprendizagem centrado no indivíduo em 
termos psicológicos, separando-o dos contextos sociais, políticos culturais e históricos, o que levou 
a que esta perspectiva acabasse por ser posta em causa por outras perspectivas, nomeadamente da 
sociologia e da teoria crítica. 

Jarvis (1998) considerava que a perspectiva sócio-cultural era a mais adequada para perceber 
e fundamentar a aprendizagem dos adultos, já que conforme refere “aprender não é apenas um 
processo psicológico que ocorre em completo isolamento do mundo no qual o aprendente vive, mas 
está intimamente relacionado com esse mundo e afectado por ele” (Jarvis, 1998, p.11). A forma 
como a sociedade se encontra estruturada tem um papel determinante no acesso às várias 
oportunidades de aprendizagem dos adultos. Assim, o que os adultos aparentemente escolhem para 
aprender, o seu acesso às oportunidades de aprendizagem e, ainda, o modo como desenvolvem o 
processo de aprendizagem está mais determinado pelo contexto sócio-cultural do que por processos 
mentais individuais. 

Já representantes da teoria crítica, tal como Freire e Mezirow definem a aprendizagem numa 
perspectiva transformadora do adulto sendo, no entanto, de salientar que enquanto para Mezirow, o 
conceito de aprendizagem transformadora está dirigida para a construção do desenvolvimento 
pessoal, a ideia de Freire, de aprendizagem transformadora é o grande objectivo para a mudança 
social (Clark, 1993). À aprendizagem transformadora encontra-se subjacente uma compreensão 
humanista da pessoa expressa numa autonomia racional e num adulto responsável, assumindo que 
os adultos têm potencialidades para um alto nível de liberdade na acção e que a realização humana 
existe na relação com o mundo através da nossa reflexão na acção. 

Pires (2005), constatando a existência de diferentes perspectivas a partir das quais se podem 
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compreender os processos de aprendizagem de adultos, destaca os contributos de natureza 
filosófica, psicológica, psicossociológica e sócio-política. 

No campo da filosofia da educação, destaca o contributo de John Dewey. Este autor 
concorreu para a introdução da educação progressista e deu um significativo contributo para a 
definição do conceito de aprendizagem experiencial e para a valorização do pensamento reflexivo. 

A escola de educação progressista elege como principal objectivo, o crescimento da pessoa e 
a promoção de uma sociedade democrática. Ou seja, focaliza o indivíduo num contexto social. Dos 
conteúdos da aprendizagem fazem parte as necessidades e os problemas da pessoa. Por outro lado, 
é colocada a ênfase na reflexão e na acção. Relativamente aos métodos de aprendizagem que 
aconselha a resolução de problemas, o método científico e o estabelecimento de projectos e 
contratos de aprendizagem. 

No âmbito da psicologia (abordagem humanista), com raízes na clínica e na psicoterapia, 
distingue o contributo de Carl Rogers, considerado elementar para a compreensão do sujeito como 
o centro da aprendizagem, para a valorização da experiência no processo de aprendizagem dos 
adultos, e para o questionamento da finalidade e dos objectivos atribuídos à educação. 

Malcolm Knowles também influenciou fortemente a abordagem humanista. Construiu um 
modelo sobre a aprendizagem dos adultos – o modelo andragógico – em oposição ao modelo 
pedagógico, até então defendido. A influência decorrente deste modelo de orientação mais 
pragmática sobre as práticas de educação de adultos foi, na época em que emergiu, largamente 
reconhecida. 

Os teóricos que se inscrevem na corrente humanista associam a aprendizagem dos adultos ao 
desenvolvimento pessoal. A motivação ocupa nesta linha de pensamento um lugar de destaque. 
Para estes autores, a aprendizagem é entendida como uma parte do trabalho de actualização de si 
ou emancipação e consideram o investimento afectivo como um factor desencadeador. Segundo 
esta corrente de pensamento aprender funciona como um motor de um processo de produção de si 
mesmo. Sendo assim, não existe um corpo de conhecimentos a adquirir, sendo o processo de 
aprendizagem mais valorizado do que o conteúdo da mesma. Para esta escola de pensamento, a 
principal fonte das aprendizagens é a experiência pessoal. Os pares e o educador/formador são 
considerados como facilitadores da aprendizagem. O ensino é pessoal e centrado no sujeito, 
entendendo-se este como capaz de decidir sobre as suas aprendizagens. Esta escola defende a 
utilização de métodos experienciais, de simulações e de discussões. 

No âmbito de uma abordagem psicossociológica Pires (2005) salienta o contributo de Jack 
Mezirow, considerado um dos autores com maior visibilidade no domínio da aprendizagem dos 
adultos. Esta abordagem enfatiza o papel da reflexão crítica na aprendizagem dos adultos, 
valorizando os aspectos da aprendizagem e da reflexão sobre a realidade sócio-cultural e política. 

Os conceitos de atribuição de sentido, de transformação de perspectivas e de reflexividade 
crítica e o entendimento da aprendizagem como um processo transformador e emancipatório, são 
alguns dos seus principais contributos. 

A autora destaca ainda, o pensamento de natureza sócio-política e crítica desenvolvido por 
Paulo Freire no domínio da educação de adultos: a pedagogia crítica, ou a educação para a 
libertação, que põe em evidência o potencial libertador da educação, articulando com a análise 
crítica da experiência. Este autor atribui um lugar destacado à dimensão da reflexão na experiência. 
A finalidade da educação de adultos nesta escola de pensamento é a criação de uma nova ordem 
social; o foco principal é colocado na emancipação e na transformação social. Os conteúdos mais 
valorizados são a experiência dos participantes. Os métodos de aprendizagem defendidos são a 
colocação de problemas, a acção e a reflexão sobre a acção, sendo o diálogo um elemento essencial 
deste processo. 
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3 – O SIGNIFICADO DA EXPERIÊNCIA NA APRENDIZAGEM DOS 
ADULTOS  

 
O desenvolvimento da investigação e da reflexão sobre as práticas de formação e 

aprendizagem dos adultos contribuiu para que a questão da revalorização epistemológica da 
experiência tenha vindo a assumir, durante as últimas décadas, um lugar central na problemática da 
aprendizagem dos adultos. Embora, como salienta Canário (2003), a centralidade desta questão 
esteja longe de se circunscrever ao mundo da aprendizagem dos adultos, pois atravessa todos os 
níveis dos sistemas de ensino e de formação. 

Vários estudos realizados sobre a aprendizagem adultos têm sublinhado que as experiências 
vividas são um suporte importante da sua aprendizagem. A conceptualização sobre a aprendizagem 
elaborada por Mezirow, os trabalhos desenvolvidos por Kolb e Josso são referências importantes 
que relevam a importância da prática e da experiência na formação e aprendizagem colocando-nos, 
igualmente, a questão de quais os conhecimentos e formas de experiência mais valiosas.  

Na verdade, uma das interrogações que assume especial importância quando nos situamos no 
âmbito da aprendizagem de adultos é exactamente a questão de saber quais os “conhecimentos e 
formas de experiência mais valiosas?”. Esta interrogação é especialmente pertinente, pois leva-nos 
a considerar a importância não só do saber teórico, mas também do saber prático e da experiência. 

Esta interrogação foi formulada por Spencer, ainda no século XIX, e foi retomada ao longo 
dos tempos por vários autores, nomeadamente por Beyer e Liston. 

Esta interpelação elaborada por Beyer e Liston (1996) coloca-nos, quer no domínio da 
investigação, quer no domínio da prática educativa, face a questões do domínio epistemológico, 
axiológico e metodológico que devemos tomar em consideração. 

No domínio epistemológico, emerge o estatuto do conhecimento. Este remete-nos para os 
paradigmas dominantes da investigação e para a sua consequente produção. Nas últimas décadas, a 
produção do conhecimento tem vindo a adquirir novos contornos, nomeadamente com a crise do 
paradigma positivista. Neste paradigma, o conhecimento objectivo é identificado por um processo 
de investigação onde o investigador de forma distanciada comanda o processo, de modo a garantir 
a pretensa neutralidade e consequente objectividade. 

Neste paradigma, as condições para a obtenção do conhecimento centram-se essencialmente 
na eliminação dos riscos e compromissos de valor e, por isso, da subjectividade de qualquer tipo. O 
que significa que o conhecimento se distingue da simples crença ou opinião. O principal objectivo 
que orienta a investigação, neste paradigma, é elaborar uma teoria universal que proporcione uma 
explicação generalizada do mundo, por um processo dedutivo-nomotético, ou seja, através de uma 
esquematização causal que explica acontecimentos e fenómenos. Tal processo permite não só 
explicar retrospectivamente os acontecimentos e fenómenos, como também predizê-los 
prospectivamente, o que abre a capacidade de controlar o futuro permitindo uma intervenção eficaz 
no mundo. No entanto, como nos diz Santos (1988) esta é uma concepção instrumentalista do 
conhecimento e da relação entre teoria e a prática. 

A perspectiva de uma construção evolutiva, cumulativa e linear do conhecimento teórico, 
subjacente a este paradigma dominante na investigação das ciências naturais até aos anos 70, foi 
também permeável à investigação das ciências sociais, preocupadas com o cumprimento dos 
critérios de cientificidade e consequente reconhecimento no interior da comunidade científica em 
geral.  

Contudo, reconhecemos como Santos (1988), que a crise anunciada do paradigma da ciência 
moderna, extravasam o interior da comunidade científica e também social, anunciando as 
condições de um paradigma emergente. 

Este novo paradigma pressupõe a consideração de uma realidade complexa, globalmente 
localizada, na qual o sujeito conquista um estatuto de vigor para a sua compreensão. 

Tal como afirma Santos: “o sujeito, que a ciência moderna lançara na diáspora do 
conhecimento irracional, regressa investido da tarefa de fazer erguer sobre si uma nova ordem 
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científica” (Santos, 1988, p.43), promovendo a situação intercomunicativa, que dotam a ciência 
pós-moderna de uma lógica existencial radicalmente diferente da lógica da ciência moderna. 

Estes pressupostos inerentes à nova racionalidade científica exprimem condições, não só 
sociais e práticas, mas também teóricas, que reconfiguram o estatuto epistemológico do 
conhecimento com particular incidência nos aspectos axiológicos e metodológicos da sua produção 
e que se traduzem na emergência de um paradigma prudente, no qual a ciência é mais 
contemplativa do que activa. 

Neste contexto, o conhecimento e os critérios de cientificidade já não se definem 
exclusivamente por uma racionalidade cognitiva, ou seja, pela conformidade exclusiva a modelos 
pré-estabelecidos, ou por uma racionalidade instrumental à qual estão subjacentes critérios de 
eficiência técnica, mas tende a integrar uma racionalidade comunicacional, estruturando-se em 
torno de acordos intersubjectivos, que já não são apenas internos à comunidade científica, mas se 
estruturam no diálogo conflitual entre ciência, técnica e acção social. 

Esta dimensão intercomunicativa apela à compreensão intersubjectiva e, consequentemente, 
à interpretação hermenêutica e neste sentido, é importante a integração dos saberes experienciais 
nos processos de aprendizagem (Correia, 1992). 

Deste modo, podemos dizer que a valorização das experiências no contexto da aprendizagem 
dos adultos apela a uma interacção entre saberes teóricos, saberes processuais e saberes práticos, 
estruturados por um ciclo recursivo entre uma via simbólica e uma via material de aprendizagem; a 
experiência de quem aprende constitui-se num ponto de partida e de chegada dos processos de 
aprendizagem (Malglaive, 1995). 

A experiência é, igualmente, estruturante do desenvolvimento do adulto na sua globalidade 
quando é pensada num contexto de uma reflexividade crítica geradora de uma consciência 
contextualizada. Esta formação crítica dos adultos valoriza o saber hermenêutico, alicerçado numa 
prática e numa teoria da interpretação e da compreensão, saber que é, fundamentalmente, resultado 
de uma reflexão pessoal e de uma consciência crítica. 

Por outro lado, a auto-reflexividade deverá permitir aos aprendentes adultos, não só o 
reconhecimento dos saberes e saberes fazer acumulados ao longo de trajectórias de vida, mas 
também a reelaboração da sua identidade, deverá igualmente permitir-lhes reconhecerem-se, por 
um lado, como um mundo com o qual podem manter uma relação reflexiva. 

Considerarmos a importância da experiência nos processos de aprendizagem implica, de 
acordo com Canário (2003), que esta seja encarada como um processo interno do sujeito e que 
corresponda, ao longo da sua vida, ao processo da sua auto-construção como pessoa. 

O sujeito adquire, assim, uma centralidade no processo de aprendizagem, cabendo-lhe, por 
um lado, a atribuição de sentido a uma realidade complexa, atribuição à qual não é alheia a sua 
história cognitiva, afectiva e social e, por outro lado, a sua mobilização para autoproduzir a sua 
vida, utilizando-se a si próprio como recurso no processo de formação e aprendizagem. 

A importância atribuída hoje, no campo das teorias da formação, à experiência articula-a, 
igualmente, com a reflexão que os sujeitos elaboram sobre si próprios e a sua acção no mundo. A 
reflexão na acção e sobre a acção, a que Schön (1996) faz referência nos seus trabalhos sobre 
formação de adultos, apela a uma articulação dialéctica entre saberes adquiridos na acção e saberes 
teóricos e provoca uma ruptura com uma epistemologia que reduz a prática a mera aplicação dos 
conhecimentos teóricos formalizados. A este respeito, Canário (2003) diz-nos que a importância 
que é conferida aos saberes adquiridos por via experiencial, e ao seu papel de “âncora” na produção 
de novos saberes, procura articular uma lógica de continuidade (sem referência à experiência 
anterior não há aprendizagem), com uma lógica de ruptura (a experiência só é formadora se passar 
pelo crivo da reflexão crítica). 

As virtualidades formadoras das experiências na aprendizagem dos adultos, decorrem não só 
do seu potencial de saberes mas das suas potencialidades na construção activa de novos 
conhecimentos emergentes a partir da reflexão crítica, consubstanciando a desestruturação-
reestruturação dos novos saberes (Silva, 2003). 
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4 - FORMAÇÃO, TRABALHO E IDENTIDADES PROFISSIONAIS 

 
A Formação e o trabalho são dois domínios que partilham um isomorfismo, constituindo-se 

como espaços-tempos de investimento, de aprendizagem e de (re)construção de sentidos 
individuais e sociais, que são especialmente relevantes na produção de dinâmicas identitárias que 
acompanham as trajectórias individuais. 

Conforme refere Dubar (2003), os desafios identitários que a formação comporta quando 
esta se define como espaço de interrogação, de reflexão e de construção, levarão a considerá-la 
como um espaço-tempo redimensionado de valorização da interioridade do sujeito, e não 
exclusivamente de exterioridade na sua interacção com o conhecimento e com os objectos 
específicos ao exercício da tarefa. A redimensionalização das organizações e das práticas 
profissionais, a flexibilidade para o seu exercício, a participação e até a autonomia concedidas aos 
actores, apelam para uma relação diferente com os conhecimentos, com os objectos exteriores, 
consigo próprio e com os outros, exigindo não só mais conhecimento, mas essencialmente a 
identificação do que se sabe e do que não se sabe, do que é preciso saber e do para que é preciso 
saber. 

Para melhor compreendermos estas dinâmicas identitárias consideramos necessário, 
abordarmos de uma forma genérica a noção de “identidade”, bem como a sua origem.  

Ao conceito de identidades atribui-se, com frequência, diferentes usos sociais 
(sociológicos, psicológicos). No contexto das ciências humanas e sociais, tanto se fala de 
identidade individual, como de identidade colectiva e de identidade social; de identidade para si, 
como de identidade para o outro. Reconhece-se, contudo que a identidade incorpora as 
representações do sujeito sobre si próprio e sobre os outros e, nesse sentido, são construídas numa 
dinâmica de interacção permanente na qual intervêm as próprias representações de si e o olhar do 
outro (Dubar, 1998). 

Segundo Dubar (2003), existem três razões que podem ser apontadas à emergência da noção 
de identidade nos anos 70. A primeira tem a ver com o novo estádio da racionalização do trabalho 
nos anos 60-70, onde a decomposição dos ofícios tradicionais provoca a crise das “identidades 
colectivas”. A entrada no mundo do trabalho de antigos camponeses, imigrados, mulheres, etc. é 
acompanhada do aumento do “trabalho desqualificado”, do taylorismo e da figura do operário ou 
dos empregados ditos não qualificados”. A segunda razão prende-se com o deslocamento dos 
espaços de regulação para a empresa que é acompanhada de novas políticas de gestão que visam 
suscitar a implicação dos empregados no sucesso da sua empresa e a emergência de novas formas 
de organização e de negociação salarial. A terceira razão, tem a ver com o desenvolvimento da 
formação contínua nas empresas, que é acompanhada de novas formas de mobilidades, de debates á 
volta da qualificação e de novas estratégias salariais mais individualistas. 

Perante este panorama, a flexibilidade torna-se norma, e deixa-se de pensar nos empregados 
como um todo. Por um lado, os antigos trabalhadores transformados em “profissionais” são 
capazes de negociar a sua participação e a sua qualificação, por outro lado, os novos trabalhadores 
desqualificados vêm o trabalho como um “instrumento” adoptando atitudes de “submissão”. A 
adicionar a tudo isto, existem também os jovens diplomados que procuram construir uma carreira 
pessoal socorrendo-se das suas redes de “afinidades”.  

A acrescentar a este quadro temos ainda as divisões e o enfraquecimento dos sindicatos, que 
traduzem uma explosão das identidades no trabalho, que acompanhou uma mudança de gestão de 
empresas. A crise de emprego activa ainda mais a segmentação do mercado e a selectividade na 
contratação.  

Por outro lado, surge nos finais dos anos 80, o conceito de “competência” e da “gestão 
previsional” que provoca uma grande inovação na formação contínua, que é associada à 
organização do trabalho e à gestão das carreiras e das “competências”. 

As identidades dos trabalhadores tornam-se assim, um apetecível objecto de investigação nos 
anos 80. As diferentes investigações desembocam num novo modelo das “formas identitárias” que 
cruza o espaço prioritário de investimento e de reconhecimento com a temporalidade típica, legível 
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na relação com o futuro e na reconstrução biográfica. Não se trata apenas de identidades no 
trabalho mas de formas de identidades profissionais no seio das quais a formação é tão importante 
como o trabalho, os saberes incorporados tão estruturantes como as posições de actor. 

Através dos estudos realizados, foram identificados várias formas identitárias que 
apresentam uma relação com as concepções da formação. Segundo (Dubar, 2003) as formas 
identitárias podem ser categorizadas da seguinte forma: 

i) Trabalhadores que apresentam uma concepção instrumental do trabalho. Estes são aqueles 
que não prosseguiram uma formação. Para estes a única formação que lhe interessa é a formação 
prática, directamente ligada ao trabalho, que parte dos problemas concretos e permite resolvê-los 
propiciando-lhes um benefício tangível. A formação válida é aquela que desenvolve saberes 
práticos, úteis para o trabalho e adquiridos directamente pelo seu exercício. Estes trabalhadores são 
aqueles que ocupam postos de trabalho ditos “pouco qualificados” ou mesmo sem qualificação, e 
estes o que querem é que se melhore o seu trabalho. Por conseguinte, qualquer formação que não 
parta do “vivido do trabalho” está votada ao fracasso pelo próprio facto da existência desta 
“construção mental e social” do conceito de formação; 

ii) Trabalhadores que valorizam os diplomas e a mobilidade voluntária. Estes trabalhadores 
exprimem uma concepção escolar da formação como meio de adquirir títulos socialmente 
valorizados. O facto da formação ter ou não a ver com o seu trabalho actual ou mesmo esperado, 
não é relevante, uma vez que é a função social de distinção que é valorizada. Os saberes teóricos 
são um elemento essencial de apresentação de si próprio e de valorização de uma identidade que 
não se define a partir do trabalho. A formação que estes trabalhadores mais procuram é aquela que 
mais se aproxima da forma académica, aquela que prevalece na universidade tradicional. Ligar 
excessivamente a formação ao trabalho ou à empresa afasta estes trabalhadores que a consideram 
como o ensino “ao desbarato”; 

iii) Trabalhadores que exprimem uma identidade profissional e consideram o trabalho como 
uma especialidade que os define inteiramente. Para estes a formação representa um 
aperfeiçoamento na sua especialidade. Os saberes técnicos são os únicos valorizados porque 
permitem uma progressão ao longo da carreira, e que deve levar à excelência da arte. Para estes a 
formação deve compreender teoria e prática, porque consideram a sua actividade profissional como 
uma “combinação operatória finalizada” em que aplicam saberes teóricos com a finalidade de 
obterem a resolução prática de problemas específicos. A formação aqui é simultaneamente 
dedutiva/indutiva. Os saberes técnicos são saberes de aplicação que permitem à experiência 
aprofundar e enriquecer esquemas que têm o seu fundamento na teoria científica. 

iv) Trabalhadores que definem o trabalho em relação à empresa para a qual contribuem para 
assegurar sucesso, sendo por isso recompensados pela promoção interna. Para estes a formação 
representa um conjunto de saberes práticos, teóricos e especializados (um pouco de tudo), que são 
organizados relativamente à empresa, à sua produção, às suas tecnologias e ao seu mercado. É, 
acima de tudo, esta configuração que se tem de conhecer, de forma a poder vir a optimizar os seus 
resultados ao mesmo tempo que se maximalizam as suas próprias satisfações. A formação vista 
desta forma permite a incorporação de diversos saberes, que permitem o desenvolvimento de 
competências, especialmente relacionais e o melhoramento constante de capacidades operatórias. 

Constata-se assim que a cada forma identitária, corresponde de uma forma ideal, um tipo de 
formação, isto é, um sistema de objectivos, métodos pedagógicos e organização prática. 
 

4.1 – Formação, Trabalho e Aprendizagem ao Longo da Vida 
 
A aprendizagem ao longo da vida tem-se tornado num dos mais inflamados discursos que 

preenche as agendas políticas a nível mundial, no espaço comunitário e nacional, emergindo, nas 
últimas décadas, como condição indispensável para assegurar o desenvolvimento económico e 
social do espaço mundial e a competitividade individual e organizacional.  

Neste sentido, encontramo-nos dominados pela urgência da intervenção formativa que 
decorre dos apelos à aprendizagem ao longo da vida. Consideramos deste modo, relevante observar 
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a relação que existe entre formação, aprendizagem ao longo da vida e trabalho, uma vez que se 
constituem como domínios interdependentes e dinâmicos. 

Se, desde os finais do séc. XIX, podemos perceber a existência de um certo isomorfismo dos 
mecanismos de racionalização produzidos e exercidos no campo da formação e no do trabalho, 
como que procurando antecipar na formação a continuidade que o trabalho asseguraria, mantendo a 
coesão e a eficiência social garantindo, uma sequencialidade temporal e uma coexistência estável 
entre temporalidades sociais (Dubar, 2004), esta sequencialidade e continuidade é posta em causa a 
partir dos anos 70. 

Sabemos que por um lado, no quadro da reestruturação dos modelos de organização e gestão 
de recursos humanos, de trabalho e do mercado de emprego se tem gerado uma excedentarização 
de mão-de-obra (qualificada, formada e certificada) no acesso ao mercado de trabalho e de 
emprego. Por outro lado, a democratização da educação, a acelerada transformação dos processos 
produtivos e a própria concepção de trabalho que se foi alternando, tornando mais ténue a ligação 
entre trabalho e emprego, levam a que a formação deixe de ser anterior ao trabalho para ser 
concomitante deste. 

Neste quadro, em que emergem um conjunto de solicitações contraditórias, o campo da 
formação, de acordo com Correia (2003), “tem vindo a deslocar-se do seu papel tradicional de 
instância de produção de qualificações individuais, para desempenhar um papel cada vez mais 
relevante como instância de regulação social intervindo ao nível da empresa e da gestão global da 
sociedade” (Correia, 2003, p.23). A adicionar a este quadro, é importante salientar a mudança do 
sentido dos trajectos de mobilidade profissional e o claro incentivo ao desenvolvimento de 
estratégias individualizadas para assegurar e melhorar a própria empregabilidade. 

É neste cenário que o trabalho e a formação se entrecruzam numa interdependência que 
deixou de ser local para se tornar global, e que as trajectórias profissionais e de vida dos indivíduos 
se constroem. A formação para um trabalho e um emprego, a qualificação e certificação obtida no 
quadro de uma instituição reconhecida para o fazer com vista à inserção e manutenção no mercado 
de trabalho deixou de ser uma relação natural e estável para se inscrever num quadro de encontros 
prováveis entre trajectórias possíveis. 

Segundo o estudo realizado por Silva (2005) existem três formas ideal-típicas que procuram 
sistematizar e agregar três modos típicos de valorização e de investimento na formação ou 
aprendizagem ao longo da vida que podem ser associadas com as trajectórias profissionais e com 
os mundos vividos no trabalho que são os seguintes: 

i) Investimento pessoal – a formação é percepcionado como um investimento pessoal, um 
desafio que se constitui como uma condição de desenvolvimento pessoal e profissional. A 
formação escolhida é predominantemente opcional; 

ii) Investimento na actividade profissional – a importância desta formação está 
particularmente associada com a experiência de trabalho actual, sendo nela que se investe, e onde 
se prevê continuar a investir de modo a alcançar a segurança e a estabilidade na sua trajectória 
profissional; 

iii) Investimento na trajectória profissional – esta formação é encarada como um 
investimento na sua trajectória profissional não aparecendo como uma prioridade central. O 
investimento na formação é aquele que permite assegurar a carreira que representam como possível 
não só no futuro como no presente. 

Como facilmente podemos averiguar, segundo este estudo, o que está subjacente à 
predisposição para a formação contínua, são as representações do devir socioprofissional, 
trajectórias e expectativas face ao projecto futuro. 

Na articulação entre trabalho e formação, o desenvolvimento de competências adequadas às 
situações reais de trabalho poderá assim ser o móbil promovido pelos contextos de formação. 
Nesse sentido, a formação faz apelo a uma enunciação, pelo próprio sujeito de questões como – que 
sou eu capaz de fazer? Que lugar ocupo? Quem sou eu? –. 

Conforme refere Dubar (2000) a aprendizagem é, tanto do ponto de vista antropológico, 
como pedagógico e social uma condição/obrigação da existência é uma questão de mobilização e 
de sentido na aproximação do sujeito ao saber que supõe uma aproximação ao mundo. Os saberes 
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que o ser humano incorpora em devir, são saberes de acção que estão ligados à experiência de vida, 
e que tanto podem ser aplicados às actividades intelectuais como manuais. 

Se considerarmos a aprendizagem e a formação como condição da existência do devir, numa 
temporalidade biográfica e social, que inclui todos os acontecimentos, locais e interacções da 
existência, podemos compreender o sentido da formação como sentido do ser, que se constitui 
como via de acesso à compreensão e construção de si-no-mundo. A aprendizagem e a formação 
são, neste sentido, uma aproximação do sujeito ao mundo, aos outros e a si próprio, são uma 
aproximação ao saber que não é apenas epistémica, mas é também identitária e social. Ou seja, o 
aprender adquire sentido em referência à história de vida do sujeito, e à imagem que o próprio 
sujeito tem de si próprio e aquela que quer dar aos outros. 

Os contextos de formação colaboram assim para a integração das biografias (sociais, 
afectivas, profissionais) dos sujeitos, inserindo-se num processo de mudança global da pessoa, 
procurando, ao mesmo tempo, a desalienação do sujeito e a sua inserção social. 

De acordo com Silva (2005), uma vez que as trajectórias de vida e profissionais são dotadas 
de vários condicionalismos que transformam o quotidiano naquilo que quase nunca se quer, 
provocam um desajuste, entre o ideal construído e o real proposto e/ou acessível à grande maioria 
dos profissionais, aparecendo a aprendizagem ao longo da vida como uma possibilidade de acesso 
às identidades desejadas. 

 

Conclusão 
 
Ao procurarmos compreender o significado atribuído ao conceito de adulto na actualidade, 

constatámos que este se apresenta perante um cenário plural e dinâmico, gerador de perplexidades, 
mas ao mesmo tempo, de múltiplas opções e desafios, o que determina que a condição de adulto 
seja perspectivada no contexto de uma antropologia do inacabamento. Averiguámos igualmente, 
que esta condição de adulto em permanente desenvolvimento é configurada para uns, como uma 
permanente imaturidade acompanhada até de alguma angústia, e para outros, pelo contrário, 
configura-se como uma oportunidade de satisfação e reconciliação do sujeito consigo mesmo. 

Constatámos que a experiência desempenha um papel relevante na aprendizagem dos 
adultos. A experiência e aprendizagem encontram-se intrinsecamente articuladas, mas para que a 
experiência seja formadora, ela tem de ser reconstruída e reflectida, pensada e simbolizada. A 
experiência, enquanto aprendizagem, envolve a pessoa na sua globalidade (dimensões afectivas, 
cognitivas, relacionais, comportamentais, etc.) e contribui para o seu desenvolvimento. 

Comprovámos que as relações que se têm vindo a estabelecem no campo da formação e no 
campo do trabalho estão a sofrer uma alteração progressiva, que se reflectem no quadro da 
reestruturação dos modelos de organização, do trabalho e também no mercado de emprego. Este 
facto intervém na construção das identidades profissionais e é segundo Dubar (2000) um dos 
elementos relevantes que contribuem para a crise das identidades profissionais. 

Observámos que a formação e o trabalho são isomorfos quando pensados e vividos como 
actividades apropriadas pelos indivíduos, constituindo-se como espaços-tempos de investimento, 
de aprendizagem e especialmente relevantes na produção de dinâmicas identitárias que 
acompanham as trajectórias individuais. 

Na última parte deste capítulo observámos que nas últimas décadas tem-se atribuído uma 
grande ênfase à problemática das relações entre o mundo da formação, o mundo do trabalho e a 
aprendizagem ao longo da vida. A importância é tal, que se tende a polarizar os eixos de referência 
das políticas educativas e a produzir-se a renovação epistemológica teórica e metodológica das 
ciências do trabalho e das chamadas ciências da formação (Correia, 2003). 

As mudanças paradigmáticas focadas no capítulo I e II, levaram a um despertar de interesse 
pelo conceito de competência. Desta forma, o nosso passo seguinte é o de clarificar este conceito, 
com base em várias perspectivas, e essencialmente compreender sob o ponto de vista educativo os 
processos de desenvolvimento das competências. 
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CAPÍTULO III – AS VÁRIAS PERSPECTIVAS DO CONCEITO 
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Introdução 
 
Neste capítulo centrar-nos-emos, na clarificação do conceito de Competência.  
São várias as abordagens que procuram definir e compreender o que são as competências. 

Por vezes são convergentes, outras vezes paradoxais. O conceito de competência reveste-se de 
diferentes significados, conforme é utilizado nos diferentes domínios disciplinares, traduzindo-se 
em diferentes abordagens. Apesar da inexistência de consenso, a utilização deste conceito tem 
vindo a ganhar espaço em diferentes domínios, entre os quais o educativo, concorrendo para uma 
generalização e utilização plenas de ambiguidade. 

Sendo a competência um conceito polissémico, que se situa no cruzamento das práticas e da 
reflexão teórica, existe a necessidade de esclarecer o seu significado. 

Assim, analisaremos o conceito de competência a partir da perspectiva de diferentes quadros 
disciplinares que contribuem para a sua clarificação, procurando compreender a origem e a 
evolução do conceito. Por outro lado, procuramos compreender o processo de construção e 
desenvolvimento de competências, principalmente a partir de uma articulação entre diversos 
contextos de aprendizagem (formais, não-formais e informais) – e na óptica do desenvolvimento 
humano. 

Desta forma, serão desenvolvidos os argumentos que defendem uma abordagem sistémica do 
conceito de competência, na qual é valorizado o carácter global, dinâmico e integrador e 
contextualizado das competências. 

 

1 – PARA UMA CLARIFICAÇÃO DO CONCEITO DE COMPETÊNCIA 

 
Etimologicamente, a palavra “competência” significa um elemento com direito ou qualidade 

legal para avaliar uma questão; capacidade de resolver qualquer assunto. 
Conforme Guimarães e Brandão (2001), o conceito de competência vem do fim da idade 

média. Inicialmente restrito à linguagem jurídica, significava que determinada corte, tribunal ou 
indivíduo era “competente” para realizar um dado julgamento, ou seja tinha uma competência 
legal. Posteriormente, o termo passou a ser utilizado também para designar alguém capaz de 
pronunciar-se sobre certos assuntos. Com o tempo, começou-se a utilizar a expressão para 
qualificar pessoas capazes de realizar um trabalho bem feito.  

Nisembaum (2000), é da opinião que competência é uma interacção sinérgica dos 
conhecimentos, habilidades e comportamentos, que se manifesta no alto desempenho da pessoa, 
contribuindo para os resultados organizacionais. Este conceito aproxima-se da corrente norte-
americana, que coloca a competência como sendo um conjunto de qualificações, que a pessoa 
possui para exercer determinado trabalho com um nível superior de desempenho. Porém, este 
significado de competência foi contestado pela corrente francesa, representada, entre outros, por Le 
Boterf (2003), Zarifian (2000) e Perrenoud (1999). 

Conforme Le Bortef (2003), a competência está situada numa encruzilhada, onde se 
encontram três eixos formados pela pessoa, experiência profissional e a formação educacional. É 
na convergência destes elementos em uma determinada situação que ocorre a competência. Para 
este autor a competência manifesta-se num actor em acção, ela emerge no decorrer de um contexto. 

Nesta perspectiva, a competência não é, como julgam os norte-americanos, um conjunto de 
conhecimentos e habilidades, mas a sua mobilização em determinada situação.  

No entanto, Le Bortef é contestado dentro da corrente francesa por considerar a competência 
um saber mobilizar conhecimentos e habilidades, sendo que, para Perrenoud, (1999), a 
competência pressupõe um saber mobilizar recursos, mas não se confunde com eles. Então, 
nenhum recurso pertence exclusivamente a uma competência, pois pode ser mobilizado por outras. 
Segundo este autor, a mobilização, não só de conhecimentos, mas também de métodos, 
informações e regras, dependem de esquemas mentais simples e/ou complexos formados pela 
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prática, podendo ser apoiados numa teoria. Perrenoud defende que as competências não podem ser 
confundidas com os esquemas mentais. 

Contudo, como refere Weinert (2001), no estudo “Concept of competence : a conceptual 

clarification “, o uso lato do termo “competência” sofre daquilo a que ele apelida de “inflação 
conceptual”, onde a falta de uma definição exacta é acompanhada por um excesso de significado.  

Para Pires (2005), o conceito de competência desponta na época moderna a partir do campo 
da psicolinguística, a partir do trabalho desenvolvido por Chomsky, na década de 1960, tendo 
vindo a ser utilizado em diversos domínios disciplinares. A psicologia, a ergonomia, as ciências da 
educação e a sociologia do trabalho são os principais domínios em que este conceito tem sido 
analisado. Segundo esta perspectiva, o conceito de competência surge assim, no cruzamento de 
vários campos disciplinares, o que leva autores como Sá-Chaves (2002), a referir que a este 
conceito está inerente alguma imprecisão conceptual.  

Também Rychen e Salganik, (2001) consideram que não existe uma definição do conceito de 
competência globalmente aceite, tal como também não existe qualquer teoria dominante e 
abrangente.  

Na psicologia identificam-se alguns conceitos vizinhos da noção de competência, com a qual 
se encontram directamente interligados, tais como: capacidade – capacité na língua francesa e 
ability, skill, competence, em língua inglesa – e aptidão – aptitude em língua francesa e ability em 
língua inglesa –. 

O conceito de capacidade (capacity) na língua inglesa é definido como a possibilidade de 
executar com êxito uma tarefa determinada, sendo uma das condições deste êxito a posse pelo 
sujeito de uma determinada aptidão. 

O grau de êxito pode ser avaliado, o que define a capacidade do sujeito, tanto directamente 
num contexto escolar como profissional, como indirectamente através de diversos testes. A partir 
da capacidade também é possível estimar a aptidão.  

O termo skill reveste-se de uma ampla gama de significados, associados a uma conotação 
positivista de competência. No campo da formação, o foco desloca-se para resultados observáveis 
da aprendizagem e o processo de aprendizagem é valorizado na sua relação com a avaliação 

No domínio da educação, o termo skill possui um significado múltiplo, envolvendo vários 
domínios da aprendizagem (domínio psicomotor, cognitivo, afectivo, emotivo, perceptual, etc.). 

O conceito de aptidão reenvia para aspectos constitucionais do sujeito, determinados em 
parte por factores hereditários. O conceito de aptidão também pode ser definido como uma 
dimensão que permite diferenciar a conduta dos indivíduos, e estas diferenças residem não nas 
características observáveis mas em características subjacentes, tais como os aspectos cognitivos 
responsáveis pelo tratamento e aquisição de informação (Pires, 2005). 

Entretanto o termo “competência” goza hoje de grande aceitação e é alvo de grande atenção 
e interesse de diversos públicos dos mais variados quadrantes, surgindo em contextos 
extremamente variados, sobretudo no que toca a organizações laborais, formação profissional e 
educação em geral. 

Existem vários factores que contribuem para explicar o interesse por este conceito em vários 
domínios, e alguns, indubitavelmente, estão relacionados com as importantes alterações que têm 
ocorrido na sociedade e nas organizações laborais. 

A sociedade e as economias estão a mudar a um ritmo muito elevado, afectando aspectos 
diferentes da vida humana. Estas transformações são particularmente notórias no local de trabalho. 
A forma tradicional de organizar o trabalho e os serviços fornecidos é substituída por novos 
métodos, sobretudo através da introdução e aplicação intensiva das novas tecnologias. Além disso, 
as empresas modernas estão organizadas segundo formas que as diferenciam largamente das 
metodologias tradicionais. Nesse contexto, todos os agentes de produção precisam de desenvolver 
novas aptidões e, ao mesmo tempo, adaptarem-se a novos ambientes. Esta necessidade de 
adaptação é traduzida em novos conceitos, como é o caso das “competências”.  

Uma competência num dado campo é o que faz com que as pessoas pensem, ajam e 
aprendam de forma independente, transferindo esse conhecimento para novos domínios e, em 
simultâneo, permitindo-lhes procurar soluções para novos problemas. Esta é a razão pela qual o 
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termo “competência” é usado extensivamente nos domínios da economia e da sociologia (Tiana, 
2005). 

O conceito de ”competência” na área da educação também tem estado em evidência. O 
despertar deste súbito interesse neste conceito tão vasto pode ser justificado pelas rápidas 
mudanças tecnológicas, a globalização, a diversidade, a desigualdade de oportunidades e as 
assimetrias sociais.  

É por esta razão que os currículos estão actualmente em discussão a nível político e 
educacional, em todo o mundo. Existe uma crescente preocupação em todas as sociedades actuais 
relativamente à adequação e à qualidade da educação, bem como o retorno económico e social 
decorrente das despesas educacionais. 

Analisando os vários estudos sobre competências realizados no contexto da OCDE: o Cross-

Curricular Competencies Project, o International Adult Literacy Survey, o Human Capital 

Indicators Project, e o Projecto DeSeCo, constata-se que um dos temas centrais que sobressaí 
nestes estudos diz respeito ao facto de que os resultados educacionais desejados são mais amplos 
do que a própria aquisição de conhecimentos eminentemente alicerçado nas disciplinas, algo que é 
tipicamente ensinado na escola. Por outro lado, a ideia de que as competências ultrapassam o 
próprio contexto escolar, e a noção de que a educação não é um fim em si própria, mas antes uma 
forma de tornar os alunos mais aptos para a vida, são também outros dos resultados destes estudos 
(Rychen, 2005). 

Na realidade, os sistemas educativos enfrentam actualmente novos e grandes desafios, entre 
os quais se destaca a orientação para o desenvolvimento e a aquisição de competências, em 
detrimento da definição e selecção de conteúdos educacionais. 

 

2 – CONTRIBUTOS PARA A COMPREENSÃO DO CONCEITO DE 
COMPETÊNCIA 

 
Uma vez que constatamos que o conceito de competência é um constructo que não é de fácil 

entendimento, e que aparece no cruzamento de diversos campos disciplinares, sob a influência de 
abordagens distintas, vamos agora analisar alguns dos contributos que segundo Pires (2005), 
contribuem para um melhor entendimento do conceito de competência.  

 

2.1 – Contributo da Linguística  
 

Diversos são os autores que situam a emergência do conceito de competência a partir do 
campo da linguística, sendo posteriormente adaptada a outros contextos. No campo da linguística, 
deve-se a Chomsky a introdução da noção de competência, entendida como uma faculdade 
genérica, uma potencialidade, com um significado distinto de desempenho (performance). 

Do ponto de vista linguístico, Chomsky defende a perspectiva de que a capacidade da 
linguagem é geneticamente determinada. É a partir da gramática – sistema que específica as 
propriedades fonéticas, sintácticas e semânticas de uma série infinita de frases possíveis – que os 
seres humanos conhecem a língua. Para este autor, esta gramática é uma representação da 
“competência intrínseca”. Na sua representação da linguagem, a criança desenvolve igualmente 
“sistemas de desempenho ” para pôr este saber em acção (por exemplo, estratégias de produção e 
percepção).  

Este autor considera que, apesar da interacção com o ambiente ser necessária ao desabrochar 
dos processos geneticamente determinados, a maturidade das estruturas não é, no entanto, 
determinada pela sua interacção com o ambiente. Sendo assim, o comportamento, o desempenho só 
atinge indirectamente a natureza da competência linguística – o conhecimento da língua – que é um 
dos factores de desempenho. 

Chomsky estabelece a distinção entre competência (competence) e desempenho 
(performance). Considera competência a capacidade de um sujeito de produzir uma língua, e o 
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desempenho o uso efectivo da língua em situações concretas. A competência seria o conjunto de 
saberes linguísticos de um locutor, que lhe permitiria compreender e produzir um número infinito 
de frases aceitáveis. 

A competência linguística é assim compreendida como um sistema de regras interiorizadas 
pelo sujeito, que lhe dá a possibilidade de compreender e emitir no âmbito de uma língua uma 
infinidade de enunciados. Esta capacidade é inacessível do ponto de vista da observação externa. 
Por sua vez, o desempenho é a utilização da linguagem, que é observável, e actualiza a 
competência do sujeito numa situação de comunicação. 

Para este autor, a competência linguística é uma faculdade genérica, uma potencialidade do 
sujeito, “uma capacidade de produção infinita” de acções não programadas, uma capacidade de 
improvisação e de invenção. A competência é entendida deste ponto de vista como um poder 
generativo, transversal, como uma capacidade que permite a adaptação a novas situações, em 
função da sua singularidade. 

Assim, deve-se a Chomsky a introdução do conceito de competência como potencial, como 
estrutura de base a partir do qual é possível produzir uma infinidade de respostas consoante as 
situações, diferenciando-a dessas mesmas produções, que são entendidas como o desempenho, 
como actos observáveis, como comportamentos especificados (Pires, 2005). 
 

2.2 – Contributo da Psicologia  
 
A influência do conceito de competência na psicologia, foi directamente influenciada pelas 

vários correntes de pensamento que surgiram na psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento 
humano, que despontaram ao longo do século XX. Destas correntes, destacamos a corrente 
behaviourista, cognitiva e a corrente humanista. 

O conceito de competência numa perspectiva behaviourista remete para um comportamento 
observável, ligado com a tarefa concreta a que está associado. A ênfase é colocada no 
resultado/produto final (outcome) e a competência evidencia-se através do seu desempenho. Esta 
abordagem considera a competência como um somatório de comportamentos distintos, que se 
associam para a realização de tarefas atomizadas. Não tem uma visão integrada de conjunto, nem 
considera que a interacção entre as partes é uma entidade distinta do seu somatório e que pode 
conduzir à sua transformação. Esta corrente influenciou a concepção de competência na psicologia 
e nas ciências da educação. 

A fragilidade deste modelo tem sido amplamente criticada, nomeadamente no que diz 
respeito ao seu carácter atomista e redutor. 

Esta abordagem behaviourista do conceito de competência mostra-se claramente insuficiente 
para uma compreensão mais alargada do problema. Por um lado, porque não considera a 
competência como uma realidade complexa, globalizante e dotada de um carácter dinâmico e, por 
outro, porque ao centrar a sua atenção no produto final, observável e mensurável, desvaloriza os 
aspectos menos objectiváveis, mas fundamentais para a sua compreensão, tais como as dimensões 
cognitiva, sócio-afectiva e relacional. 

A corrente cognitiva faz uma leitura de competência como mobilização de instrumentos 
cognitivos, de estratégias de resolução de problemas, exigindo processos de análise, de 
compreensão, de elaboração de quadros conceptuais e de representações. Esta corrente advoga que 
os conhecimentos são construídos activamente pelo sujeito, articulados com a sua experiência e 
com os conhecimentos já adquiridos; a aprendizagem implica uma reorganização e a transformação 
das representações existentes. 

A oposição identificada por Chomsky entre competência e desempenho inscreve-se no 
âmbito das teorias cognitivistas, que estabelecem a distinção entre as estruturas e os mecanismos 
mentais (privilegiados pelas correntes cognitivistas) e os comportamentos observáveis 
(privilegiados pelas correntes behaviouristas). 



 

 
51

A corrente humanista é outra das correntes que influenciou a psicologia da aprendizagem e 
do desenvolvimento humano e tem exercido uma influência decisiva no campo da psicologia, 
principalmente a partir dos anos de 60/70 (Pires, 2005). 

Esta corrente dá especial ênfase à dimensão subjectiva da actividade humana e defende que 
cada pessoa experiencia e constrói uma perspectiva do mundo, a partir da sua interpretação pessoal. 
Esta abordagem humanista da psicologia perspectiva o desenvolvimento humano como um 
processo global, integrador e holístico. Valoriza as dimensões afectivas e relacionais da 
aprendizagem, defendendo a centralidade da pessoa e da sua subjectividade. A influência desta 
abordagem mais abrangente da pessoa humana e do seu processo de desenvolvimento também 
pode ser identificada nas concepções actuais de competência, principalmente naquelas que 
perspectivam as competências como um processo dinâmico, integrativo, holístico, e em que a 
dimensão subjectiva desempenha um papel determinante. Neste modelo, as competências são 
entendidas como atributos gerais, ignorando o contexto onde são utilizadas. Esta abordagem 
defende que estes atributos podem ser utilizados em diferentes situações, independentemente dos 
contextos onde se situa o sujeito. Nestes atributos genéricos incluem-se as competências ligadas ao 
pensamento crítico, à criatividade, à capacidade de comunicação, etc. 

Esta abordagem centra-se no impacto do “talento inato” sobre o desempenho e considera que 
são as faculdades intelectuais gerais que influenciam fortemente o desempenho da pessoa. 

 

2.3 – Contributo das Ciências da Educação 
 
O conceito de competência entrou no domínio da formação a partir dos anos sessenta, sob a 

influência da pedagogia por objectivos, fortemente influenciada pela corrente behaviourista da 
psicologia.  

A formação baseada nas competências – Competency-Based Training –, como foi 
denominada, baseia-se na perspectiva de que os resultados da formação estandardizada podem ser 
atingidos por todos os alunos, desde que seja realizada uma análise, por um profissional 
competente, aos comportamentos demonstrados. 

Esta abordagem, que reflecte a influência da tradição behaviourista no pós-guerra, divulgou-
se inicialmente no âmbito da formação profissional. 

Uma das profissões que mereceu maior atenção por parte desta abordagem foi a dos 
professores, no final dos anos 1960, da qual resultou um forte movimento educativo no domínio da 
formação de professores – (Competency-Based Teacher Education). 

Reflectindo a perspectiva da psicologia behaviourista, esta abordagem baseada nas 
competências também se tornou conhecida como a abordagem baseada no desempenho 
(Performance-Based Approach), associada à especificação de procedimentos rígidos e a uma 
avaliação artificialmente fragmentada. Estes programas de formação baseavam-se na definição e 
especificação dos resultados finais da aprendizagem. As competências eram especificadas, 
descritas e decompostas em objectivos educacionais. 

Do contexto da formação profissional dos professores esta abordagem alargou-se ao da 
educação, tendo sido designada de educação baseada nas competências (Competency-Based 

Education – CBE), ou educação e formação baseadas nas competências (Competency-Based 

Education and Training – CBET). 
Este movimento baseado em competências coloca o enfoque na decomposição da realidade 

em comportamentos observáveis e mensuráveis. A especificação das competências é feita de uma 
forma atomizada e parcializada e a sua avaliação é efectivada a partir dos comportamentos 
observáveis. Entretanto, à medida que este movimento se ia desenvolvendo procuravam-se 
encontrar formas fidedignas de observação e de avaliação, que pudessem ser interpretadas de uma 
forma objectiva, de acordo com uma visão positivista da ciência. 

Em relação às finalidades educativas, defendia-se uma formação mais utilitária, que visava 
uma maior eficácia no mundo do trabalho, o sistema educativo era entendido como o responsável 
pela satisfação das necessidades do mundo do trabalho. A educação profissional era 
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especificamente orientada para o mundo do trabalho, e os programas de formação desenvolvidos 
procuravam reflectir esta preocupação utilitarista. 

A abordagem da educação e da formação pelas competências, inicialmente introduzida nos 
EUA, estendeu-se a outros países, entre os quais se destacam o Reino Unido, a Alemanha e a 
França durante a década de 1980, a Austrália nos anos 90, no final dos anos 1990 no Canadá 
(Québec) e também em alguns países nórdicos, como a Finlândia e a Noruega. 

Embora a introdução do conceito de competência no domínio da educação/formação resulte 
de uma evolução fruto de diferentes tendências, foi principalmente no contexto da formação 
profissional que foi desenvolvida. 

As críticas que emergiram face a esta abordagem são diversas, entre as quais se destacam a 
concepção estreita e limitada sobre a aprendizagem, o enfoque em comportamentos finais 
observáveis e mensuráveis, a decomposição atomista e taylorizada dos conteúdos educativos, etc., e 
a não consideração de aspectos mais amplos, como os sociais e políticos. 

No domínio da educação e da formação o conceito de competência assume-se geralmente, 
como uma trilogia de saberes, saberes-fazer, saberes-ser, e saber-estar, afastando-se dos conceitos 
de aptidão e atitude (Pires, 2005). 
 

2.4 – Contributo da Sociologia do Trabalho 
 

A sociologia do trabalho é a área da sociologia que mais tem aprofundado a questão das 
competências profissionais. Nos anos 90, o conceito de competência, já conhecido no repertório da 
linguística e das ciências psicológicas de matriz comportamental, é introduzido nas organizações 
produtivas. Conforme refere Tanguy (1997) este termo irrompeu no contexto de redução do 
emprego, de aceleradas mudanças nas tecnologias de produção e de processamento da informação, 
no aumento da concorrência nos mercados de formação profissional e políticas dos assalariados. 
Este momento foi marcado pelo desenvolvimento de políticas de emprego orientado para a procura 
da flexibilidade nas empresas e mudanças organizacionais. 

A noção de competência tem sido reconhecida pelas organizações, como substituta da noção 
de qualificação ancorada nos postos de trabalho. 

De acordo com Zarifian (2001) a necessidade de se implementar um modelo de competência 
advém da mudança na própria organização do trabalho como resultado da nova configuração da 
organização da empresa capitalista. 

Em oposição às formas de organização ancoradas nos postos de trabalho, de tradição 
taylorista e fordista, as formas de organização baseadas em competências apresentam-se sob 
conceitos que apontam para mudanças no conteúdo do trabalho e requerem um novo perfil do 
trabalhador que possibilite viabilizar estratégias inovadoras de produtividade. 

De acordo com essa abordagem, o indivíduo encontra-se no centro do processo produtivo. 
Desta forma, o desenvolvimento do indivíduo no trabalho, bem como, o sucesso da organização 
estará condicionada pela inovação, não no sentido tradicional de informatização, mas pautada na 
aquisição de competência, a qual conduzirá ao desenvolvimento intelectual e comportamental dos 
indivíduos. A concepção de competência abordada por autores do enfoque sócio-cognitivista, como 
Zarifian (2001) traduz-se na capacidade do indivíduo mobilizar saberes adquiridos nas instituições 
educacionais, na experiência no trabalho, nas diferentes trajectórias profissionais e em práticas de 
socialização adquiridas durante o percurso de vida, a fim de resolver problemas que emergem da 
prática do trabalho e assim transformar esses saberes, além de desenvolver comportamento de 
civilidade necessário a interacção entre profissionais. 

Para este autor colocar o enfoque de competência no indivíduo, deve-se ao facto de ser o 
indivíduo que aprende, quando se confronta de forma reflexiva com as situações concretas e as 
reconstrói por sua iniciativa, assume a responsabilidade pelo seu trabalho, comunica-se com o 
outro e, em decorrência disso, modifica as suas estruturas mentais. A formação profissional dar-se-
ia no processo permanente de compreensão e mobilização de saberes no trabalho. No entanto, para 
que esse conhecimento seja reconhecido ele tem de ser socializados a todo grupo de trabalho, o 
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qual deve ser capaz de realizar o trabalho sob as mesmas condições e da mesma forma a fim de 
validá-lo. Nessa perspectiva o espaço de trabalho não é concebido como local de aplicação de 
saberes já formalizados e justapostos na execução da actividade, mas local de formalização dos 
saberes práticos que requerem interpretação e compreensão.  

Entretanto, se observarmos as características da competência, no que se refere ao 
desenvolvimento intelectual proveniente da aquisição de conhecimentos técnicos, condições de 
vida, relações sociais estabelecidas no trabalho e fora dele e educação escolar, percebemos que não 
há uma oposição à noção de qualificação profissional, mesmo porque, a qualificação não é um 
conceito estático e evolui no decorrer da história. 

O conceito de qualificação profissional ao estar em constante evolução, conforme o patamar 
social e tecnológico em que se encontra a sociedade, adquire um potencial explicativo e de 
adaptação às mudanças ocorridas no processo de trabalho.  

Assim sendo, podemos dizer que tanto o conceito de competência como o de qualificação 
são conceitos polissémicos que conjugam várias dimensões, não se reduzindo ao universo técnico 
(educação geral e experiência no trabalho), mas também possui uma dimensão social. 

A perspectiva dos autores que defendem uma abordagem sócio-cognitivista, a noção de 
competência não se contrapõe à da qualificação, mas será uma das dimensões da qualificação uma 
vez que, como menciona Zarifian (2001), é somente através da qualificação profissional que o 
indivíduo aparece como representativo de um grupo social, se hierarquizam socialmente e se 
negociam promoções colectivas. O factor inovador da noção de competência perante a qualificação 
parece estar no apelo à individualidade e no desenvolvimento de características comportamentais 
que se devem encontrar integradas, como capacidade de se comunicar, ter iniciativa e 
disponibilidade para mudanças e assimilação de novos valores de qualidade, produtividade e 
competitividade. 

Se considerarmos que o discurso da competência dá ênfase às relações sociais envolvidas na 
produção, percebemos que o de qualificação também o faz. No entanto, com uma diferença 
fundamental, as competências centram-se o seu processo de socialização em características 
comportamentais do indivíduo que possibilitam a adopção a valores empresariais, enquanto a 
qualificação ao focalizar-se na relação social, reflecte o antagonismo existente entre quem executa 
o processo de trabalho e quem beneficia dele. 

Contudo, embora se pretenda garantir que os conhecimentos e competências individuais 
correspondam o mais possível às mutações profissionais, em termos tecnológicos mas também 
organizacionais, torna-se fundamental que os processos de formação e aprendizagem ocorram, 
tanto quanto possível, em exercício, já que é difícil simular convenientemente, “em laboratório”, 
contextos de trabalho cada vez mais sofisticados. 

Como consequência, nem todas as formas de organização dos processos de trabalho se 
mostram adequadas a tais processos de aprendizagem, sendo frequentes ainda situações de não 
correspondência entre inovação tecnológica e inovação organizacional. Assim sendo, estamos de 
acordo com Lopes e Pinto (2001), quando dizem que ainda estamos longe da generalização do 
modelo das “organizações qualificantes” proposto por Stahl, onde o desenvolvimento estratégico 
equivaleria à promoção da aprendizagem a todos os níveis da organização – individual, de grupo e 
global – e a antecipação e pro-actividade constituiriam normas e referenciais de funcionamento. 
 

2.5 – Abordagem Sistémica de Competência  
 
O conceito de competência começou a ser utilizado na Europa a partir dos anos 80. Como 

observámos pela análise das abordagens anteriores, não é um conceito preciso nem é empregado 
com o mesmo sentido nas várias abordagens. 

Surgiu então, uma nova abordagem sobre as competências, que evidencia o seu carácter 
dinâmico e complexo, que valoriza a articulação dos atributos do sujeito com o contexto específico 
onde se situa. É uma abordagem que procura ser mais abrangente, na medida em que fornece 
elementos para a compreensão da competência na sua globalidade. Esta perspectiva posiciona-se na 
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linha das abordagens sistémicas, valorizando o carácter global, dinâmico, integrador e 
contextualizado das competências. 

De acordo com a abordagem sistémica, a competência é concebida como um processo 
dinâmico e não como um estado, dotada de uma complexidade própria. A passagem dos recursos 
(potencial do sujeito, assente em conhecimentos, capacidades, atitudes, etc.) à acção implica um 
processo de integração e construção, conferindo às competências um valor acrescentado. 

Le Boterf (2000), que é um dos defensores da abordagem sistémica de competências, é da 
opinião que as competências estão condicionadas por um duplo efeito: “efeito de posição” (posição 
do sujeito num determinado contexto) e um “efeito de disposição” (relacionada com as 
capacidades, conhecimentos e representações).  

Assim sendo, os metaconhecimentos (conhecimentos que o sujeito tem dos seus próprios 
conhecimentos e capacidades) têm um papel fundamental na construção da auto-imagem, pois 
permitem fazer a gestão dos próprios saberes, bem como interpretar e modelizar as próprias 
competências. A reflexividade tem neste processo um papel preponderante (Pires, 2005). 

A teorização elaborada por Le Boterf (2000) para explicar a abordagem sistémica de 
competências diz-nos que a competência é um processo, que não se reduz ao domínio de 
conhecimentos, capacidades ou de técnicas. Ser competente não é possuir saber ou saber fazer, mas 
saber mobilizá-los  numa dada situação. 

Ou seja, a competência não reside nos recursos a mobilizar pelo sujeito, mas na própria 
mobilização destes recursos. A competência é da ordem do “saber-mobilizar”, e a mobilização não 
é uma simples aplicação, pois implica uma construção (a passagem do saber à acção constitui uma 
reconstrução). A competência manifesta-se na acção e o exercício é fundamental para o seu 
desenvolvimento. Desta forma, podemos dizer que a competência se vai construindo e 
desenvolvendo na acção e pela acção. 

Outro aspecto que este autor refere é a responsabilidade como uma das características da 
competência.  

A abordagem sistémica de competências, considera a competência, como um processo, onde 
existe uma integração dinâmica de componentes e saberes de diversa natureza (saberes teóricos, 
saberes do meio, saberes procedimentais, saberes-fazer experienciais, relacionais e cognitivos). Por 
outro lado, é um processo em permanente construção, em função das representações que a pessoa 
elabora sobre a situação. Ou seja, esta perspectiva vê as competências como um processo de 
construção permanente, integrativo e dinâmico, que nunca está finalizado. 

Le Boterf é no entanto, o autor que mais amplia a noção de competência individual no 
território do saber colectivo, aprofundando-a teoricamente em relação aos demais autores. Além 
disto, estabelece uma vinculação da competência ao fazer, ao realizar e à habilidade de concretizar 
uma acção. Outro elemento importante identificado na abordagem de Le Boterf, refere-se à 
selecção do conhecimento para integrá-los a diferentes circunstâncias situacionais; considera que o 
ponto de partida do modelo é a situação profissional do indivíduo. 

Para este autor um indivíduo competente significa ser capaz de seleccionar para transferir os 
conhecimentos de acordo com as exigências do contexto onde está a actuar. O sistema de 
competências proposto por Le Boterf, apresenta mais duas dimensões que a maioria dos outros 
autores, que é o saber-agir, que é a capacidade de agrupar elementos isolados que resultem em 
acções efectivas; e a dimensão cultural que vincula a competência à capacidade de ajustar-se aos 
factores condicionantes. 

Ou seja , competência é um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, 
integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que agregam um valor económico à 
organização e valor social ao indivíduo.  

Por outro lado, as competências comportam sempre a dimensão individual e a dimensão 
colectiva. Uma vez que o indivíduo mobiliza os seus recursos e os do meio, fazendo apelo à 
interacção com os outros, às normas e regras de uma comunidade de práticas, num determinado 
contexto colectivo. Por outro lado, a competência não é separável das condições sociais em que se 
produz, apoia-se em saberes que são construídos socialmente. A pessoa não é a única responsável 
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pela sua produção, o contexto de trabalho, os dispositivos de formação, a gestão dos recursos 
humanos nas organizações são também co-responsáveis da actividade competente (Pires, 2005). 

Nesta perspectiva, como evidenciam Fleury e Fleury (2001), a noção de competência, agrega 
por um lado, valor económico à uma determinada organização, e por outro agrega valor social ao 
indivíduo. Desta forma, as pessoas ao desenvolverem competências essenciais para o sucesso da 
organização, estão também a investir em si mesmas, não só como cidadãos organizacionais, mas 
como cidadãos do próprio país e do mundo. 

Consideramos que esta abordagem constrói o referencial mais adequado para a compreensão 
da complexidade do conceito de competência. 
 

3 – A EMERGÊNCIA DO CONCEITO DE COMPETÊNCIA EM 
EDUCAÇÃO 

 
Na perspectiva de Maués (2004), existem três razões para as várias mudanças conceptuais do 

conceito de competência na educação. A primeira tem a ver com a deslocação do epicentro da 
aprendizagem da matéria a ser aprendida para colocar no centro o aluno. Isto representa uma 
mudança nas finalidades do ensino, passando-se a ter como objectivo o que o aluno deverá ser 
capaz de fazer e não as matérias, os conteúdos que ele deverá assimilar. A lógica da aprendizagem 
muda das disciplinas para as competências. 

A segunda mudança é a passagem da aprendizagem centrada nas aquisições, para uma 
aprendizagem centrada no potencial de acção. Ou seja, os alunos aprendem, sabem muitas coisas, 
mas são considerados depositários de saberes mortos, na medida em que esses saberes não são 
utilizados em situação. Nesta perspectiva, a abordagem por competências tem a função de 
mobilizar os recursos para a resolução de problemas. Este aspecto destaca o lado prático e 
utilitarista da pedagogia das competências. 

Na “economia do saber” o útil, o prático é o que pode ser colocado em acção de imediato, ou 
seja em situação. Nesta lógica alguns conhecimentos que não são solicitados pelo mercado, como 
os conhecimentos de filosofia, as questões da cultura como a apreciação de obras de arte, de uma 
literatura refinada e outras, certamente que não serão consideradas a partir desse “approche”, uma 
vez que, não serão exigidos pelo mercado, nem pela economia do saber. 

O terceiro aspecto que este autor coloca em questão refere-se à possibilidade da abordagem 
de competências transitar de uma aprendizagem do conhecimento para uma aprendizagem do 
“saber fazer” e do “saber reflectir”. Este aspecto coloca uma questão muito pertinente, que é, como 
deve ser feita a formação dos professores? 

A problemática da formação dos professores é colocada identicamente por outros autores, 
que enxergam, uns de uma forma crítica, outros apoiando o papel do professor como o do 
acompanhante. Deste modo, a função do professor não é a transmissão de conhecimentos, mas 
ajudar os alunos a serem competentes. O papel do professor, na lógica das competências será então 
o de treinador. 

Perrenoud (1999) caracteriza o conceito de competência pela capacidade de mobilizar 
recursos, saberes, capacidades e outros requisitos para agir eficazmente em um determinado 
contexto. Este autor é da opinião que as competências “não viram as costas” para os 
conhecimentos. Ao contrário, elas estão fundamentadas neles, portanto, o “saber fazer” não 
significa o abandono do conhecimento. 

Este autor faz uma divisão entre “saber fazer de alto nível”, o qual chama de competências, e 
o “saber fazer de baixo nível”, que seriam as habilidades. Os saberes de baixo nível mobilizam 
saberes limitados, procedimentos, explica-se como fazer baseando-se na experiência e não em 
fundamentos teóricos. Enquanto o “saber fazer de alto nível” é apoiado em saberes mais 
aprofundados, que exigem, por exemplo: possuir informação, comunicar, antecipar, inventar, 
adaptar, imaginar, cooperar, analisar, o que seria bem mais complexo do que os outros saberes 
fazer como ler, escrever, contar, etc. Nesta perspectiva, não existe oposição entre conhecimento e 
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competência, uma vez que para fazer face às acções indicadas existe a necessidade de uma base 
teórica. 

Outra interrogação que muitas vezes é levantada, quando se aborda o termo competência em 
educação, é a oposição entre competências e disciplinas. Os defensores do conceito de competência 
defendam que não existe nenhuma oposição e que pelo contrário, estes conceitos se completam. 
Argumentam que as competências procuram resolver os problemas ligados à disciplina, procurando 
para tal os conhecimentos necessários. Ao mesmo tempo, para resolver esses problemas, a 
abordagem por competências apoia-se em um conjunto de saber fazer geral, chamadas 
competências transversais. 

Outro autor, que se tem debruçado sobre esta problemática é Le Boterf (2000), para quem ser 
competente não é possuir um saber ou saber fazer, mas saber mobilizá-los numa determinada 
situação. Ou seja, a competência só pode ser demonstrada em situação, traduzida em actos. Este 
autor destaca também outro aspecto, que é o de a competência não residir nos recursos 
mobilizáveis, mas na sua própria mobilização. A competência é da ordem do saber mobilizar e 
combinar recursos, tais como, recursos pessoais, recursos do meio ambiente, constituindo-se assim, 
na faculdade de utilizar esses recursos de maneira apropriada. 

Um dos aspectos interessantes que Le Boterf destaca é a mobilização dos saberes que o 
indivíduo selecciona, integra e combina. Por outro lado, evidencia o facto de existirem vários tipos 
de saberes, os saberes teóricos, que permite simplesmente orientar a acção; os saberes 
procedimentais, que descrevem como se deve fazer; o saber fazer procedimental, que difere do 
anterior por produzir por meio de um processo operacional os saberes teóricos, e inclui o saber 
fazer experiencial, que é o saber que se dá a partir de uma acção. Este autor apresenta, ainda, o 
saber fazer social, que é o “saber ser”, ou seja, aquele saber que é mobilizado em uma situação 
particular de trabalho. 

Uma das razões apresentadas para a adopção das competências no mundo da educação é que 
a escola dá muito destaque às matérias, disciplinas, saberes, conhecimentos, isto é, a um ensino 
teórico, deixando em segundo plano a aplicação desses conhecimentos. Esta abordagem cria uma 
dicotomia entre a teoria e a prática, não permitindo a integração e a acção efectiva do que foi 
supostamente ensinado e aprendido nas escolas. Vários exemplos são dados, como o facto de que 
conhecer as regras gramaticais, a ortografia ou a concordância não permite necessariamente que 
alguém possa redigir bem um relatório (Zamberlan, 2006). 

Bronckart e Dolz (2002) apontam duas razões para a emergência da lógica de competências. 
A primeira está ligada ao movimento de adaptação que propõe a apreensão das capacidades que 
estão directamente ligadas a uma mobilização social, a uma aquisição de saber-fazer que permita a 
possibilidade de empregabilidade. A outra razão, vem do movimento neoliberal, que está 
preocupado em formar pessoas aptas a enfrentar o mercado de trabalho em constante mutação, de 
forma eficiente e eficaz. Em princípio estas duas razões não são antagónicas, mas complementam-
se quando são pensadas na formação do “homem económico”, ou quem sabe, do homem do 
mercado. Pois em ambos os casos o objectivo é oferecer uma formação flexível, polivalente, que 
possa permitir uma fácil adaptação, coerente com as mudanças do mercado e as exigências 
internacionais. Nesta óptica, a ênfase é colocada no saber fazer e não nos saberes. 

Já Stroobants (2002) é de opinião que a febre das competências não representa a substituição 
de um sistema de ensino ultrapassado, mas configura-se como uma estratégia para enfraquecer o 
sistema. Embora este autor enfatize mais a sua análise nas empresas, este aspecto não está 
desarticulado com o do mundo da educação, tendo em vista as finalidades que os organismos 
internacionais impuseram a esta última de acordo com o fenómeno da economia de mercado. 

Esta análise permite compreender o facto das organizações substituírem as qualificações, 
antes exigidas aos trabalhadores, pelas competências. Esta mudança representa, entre outras, a 
desregulamentação do diploma, o que tem como consequência a separação entre formação e 
emprego. Nessa lógica, as competências seriam mais eficazes do que os saberes formais e 
definiram-se por oposição aos saberes escolares, tendo em vista que esse tipo de conhecimento só 
poderia ser adquirido no local de trabalho. 
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A partir deste postulado adoptado pelo empresariado, a lógica das competências passa a 
representar uma estratégia para a gestão de recursos humanos e, como tal, o posto de trabalho que 
era preenchido pela qualificação exigida e que servia como referência para as questões salariais, é 
substituído pelas competências que são atribuídas ao indivíduo e não a um conjunto de pessoas que 
possuem as mesmas qualificações. Outra dedução oriunda desta argumentação é que a escola tem 
que passar dos conhecimentos para as competências de base, já que os outros “conhecimentos” 
serão adquiridos fora da educação formal. 

São várias as questões levantadas pela introdução do conceito de competências na educação, 
e vários os argumentos para os defender. 

Uma das questões que muitas vezes é levantada é : “temos necessidades de trabalhadores 
competentes ou de cidadãos críticos?”. Esta questão aparece no sentido de que uma das razões para 
a adopção da abordagem pelas competências é que a escola se preocupa excessivamente com os 
conhecimentos. Portanto, a adopção desta noção implica uma mudança no sentido ideológico, ou 
seja, da diminuição dos conhecimentos que hoje são apresentados pela escola, tendo em vista que 
esses não são úteis para a inserção no mercado de trabalho. É necessário então, que a escola 
prepare de outra forma o futuro trabalhador para essa sociedade dita do saber (Maués, 2004). 

A discussão sobre as competências não é totalmente nova e, como refere Perrenoud (1999), o 
debate sobre as competências reanima a eterna discussão sobre cabeças bem-feitas ou cabeças bem 
cheias”. Os partidários das “cabeças bem-feitas”, defendem um currículo voltado para a construção 
de competências, enfatizam a necessidade de não aprender apenas conteúdos, mas de os aplicar em 
situações em que eles precisam de ser mobilizados.  Para este autor um óptimo exemplo de 
educação voltado para a construção de competências pode ser encontrado na pedagogia de Freinet. 
Uma vez que é uma pedagogia que apresenta como proposta a produção de um jornal por cada 
classe, e que depois o troque com classes de outros lugares. Neste tipo de trabalho, a aprendizagem 
da linguagem escrita acontece juntamente com o desenvolvimento de atitudes e procedimentos que 
fazem parte do perfil de pessoas competentes como produtoras de textos. 

Os defensores de uma educação para as competências querem um processo didáctico menos 
centrado na transmissão de conteúdos. Eles são da opinião que o ensino baseado apenas na 
transmissão de conceitos e regras torna impossível desenvolver a habilidade para aplicar os 
conhecimentos em situações em que eles são necessários. 

Apesar da posição dos defensores das “cabeças bem-feitas” ser muito sensata, é preciso 
reconhecer que, em pleno século XXI, a prática das nossas salas de aula ainda é dominada pela 
didáctica das “cabeças cheias”. 

Conforme refere Perrenoud (1999), não se trata de escolher entre cabeças bem-feitas ou 
cabeças cheias, mas de achar o equilíbrio necessário entre esses dois extremos. O que se pretende 
não é ensinar competências abstractas, que não se podem aplicar e, por outro lado, também não se 
pretende ensinar conteúdos irrelevantes para os quais os alunos não conseguem encontrar nenhuma 
aplicação no contexto de suas acções e reflexões dentro e fora da escola. 

A prioridade dada ao conceito de competências é um recurso para quem procura uma 
educação mais equilibrada, em que os objectivos são definidos não apenas em termos de conteúdos 
a serem assimilados, mas com base na discussão das capacidades que os alunos devem possuir para 
poderem actuar de forma eficiente dentro e fora da escola. 
 

3 – CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 
 
A dinâmica do desenvolvimento das competências não pode ser perspectivada a partir do 

contributo de um contexto específico, delimitado espacial ou temporalmente, pois ela ocorre no 
cruzamento e na inter-relação entre os diversos contextos da vida da pessoa, e ao longo de toda a 
sua vida. As competências desenvolvem-se de uma forma progressiva, contínua ou descontínua, ao 
longo do percurso de vida da pessoa. Esta dinâmica inscreve-se numa perspectiva 
desenvolvimental do adulto, entendida como um processo nunca finalizado e em permanente 
recomposição.  
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As competências desenvolvem-se tanto em situações formais de educação/formação – 
escolas, universidades, organismos de formação, etc. – em situações não-formais – nas empresas, 
sindicatos, comunidades, etc. – e em situações informais – no quotidiano, na vida familiar, 
associativa, profissional, social, etc. Sendo assim, pode-se dizer que na dinâmica de construção das 
competências existe sempre uma relação de complementaridade e de recomposição entre as 
aprendizagens adquiridas formalmente e as que decorrem através da experiência. 

A articulação entre a aprendizagem formal, e as aprendizagens não formais e informais é 
essencial para a relação dos adultos com o saber.  

O sentido que o adulto atribui ao seu percurso escolar influencia fortemente a sua relação 
com a aprendizagem presente e futura, e com os sistemas de formação, articulando-se 
indirectamente com a sua eficácia. O sentido que a vida escolar tem para o adulto interfere com a 
motivação relativamente à aprendizagem, com as expectativas que o adulto formula, com a 
implicação pessoal que investirá no seu percurso de aprendizagens futuras. 

Se, como refere Pires (2005), as competências se desenvolvem na articulação/intersecção 
entre diferentes domínios, numa perspectiva integrativa e de recomposição, então as práticas 
tradicionais de educação/formação adultos parecem não se adequar a esta finalidade. É necessário 
fazer evoluir no âmbito dos sistemas educativos, a concepção tradicional do adulto como 
“consumidor” de aprendizagens para o de adulto como “actor da sua formação” e do seu percurso 
pessoal e profissional. Uma vez que a lógica de transmissão dos saberes tem sido a mais 
privilegiada ao nível das práticas de formação nas empresas – em parte porque permite a 
racionalização e a capitalização de saberes–, mas não é a mais adequada, tendo em consideração as 
lógicas que se encontram presentes no desenvolvimento das competências dos adultos. 

Sendo assim, torna-se essencial desenvolver modalidades educativas/formativas, tanto no 
contexto educativo como no de trabalho, na lógica de aquisição de competências, de forma a 
ultrapassar os limites e as fragilidades dos modelos tradicionais. 

O conceito de competência e o seu desenvolvimento tem ocupado um lugar de destaque nas 
discussões académicas e empresariais, associado a diferentes instâncias de compreensão: ao nível 
da pessoa (competência individual), das organizações (core competences) e dos países (sistema de 
educação/formação). 

Segundo Fleury & Fleury (2001), foi em 1973 que se iniciou o debate sobre o conceito de 
competência entre os psicólogos e os administradores nos Estados Unidos com a publicação do 
artigo “Testing for Competence rather than Intelligence” da autoria de McClelland. 

Entretanto, foram realizados vários estudos durante a década de 80 acerca das competências 
em gestão. Da análise a estes estudos, aferiu-se que o conceito de competência é visto como um 
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto desempenho, 
acreditando-se que os melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência e personalidade 
das pessoas. Ou seja, a competência é compreendida como um stock de recursos que o indivíduo 
detém. Nesta linha de pensamento, a gestão por competência é apenas um rótulo mais moderno 
para dirigir uma realidade organizacional fundada ainda nos princípios do taylorismo-fordismo. 
Contudo, vários autores argumentaram contra esta linha de raciocínio, e mostraram que este 
modelo não se adequaria a uma organização mais complexa (Fleury & Fleury, 2001). 

Entretanto, em França nos anos 70, teve início o debate sobre o conceito de competência, 
questionando-se o conceito de qualificação e o processo de formação profissional. Insatisfeitos com 
a desconformidade que se observava entre as necessidades do mundo do trabalho, tentaram 
aproximar o ensino das necessidades reais das empresas. Procurava-se então, estabelecer uma 
relação entre as competências e os saberes – saber agir – nos referenciais dos diplomas e do 
emprego. Do campo da educação o conceito de competência passou a outras áreas, como o campo 
das relações trabalhistas, para se avaliarem as qualificações necessárias para um posto de trabalho, 
nascendo assim o inventário de competências (bilan de Compétences).  

Durante os anos 90, o conceito de competência em França procurou ir além do conceito de 
qualificação. Foram vários os autores (Le Boterf, Zarifian, Stamp e Stamp) que contribuíram para o 
enriquecimento conceptual e empírico, gerando novas perspectivas e enfoques. 
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A utilização deste conceito nas organizações vem desde a época de Taylor, quando se 
apregoava a necessidade das empresas possuírem “trabalhadores eficientes”. O princípio taylorista 
de selecção e treinamento de pessoas enfatizava o aperfeiçoamento das habilidades técnicas e 
específicas ao desempenho das tarefas operacionais do cargo. Somente após a eclosão de pressões 
sociais, reivindicando melhores condições no ambiente de trabalho, as organizações passaram a 
considerar nas relações de trabalho outros aspectos de maior complexidade e pertinentes às 
dimensões sociais e comportamentais. O conceito de competência passou, então, a possuir uma 
abrangência maior, englobando conhecimentos, habilidades e experiências voltadas para o 
exercício de uma função na empresa. 

Le Boterf (2000), a competência de um indivíduo, não é um estado e não se reduz a um 
conhecimento ou know-how específico. Este autor situa a competência numa encruzilhada com três 
eixos formados pela pessoa (biografia e socialização), pela sua formação educacional e pela sua 
experiência profissional. A competência é o conjunto de aprendizagens sociais e comunicacionais 
nutridas a montante pela aprendizagem e formação e a jusante pelo sistema de avaliações. Para este 
autor a competência é ainda, um saber agir responsável e que é reconhecido pelos outros. Implica 
saber como mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades, num contexto 
profissional determinado. Deste modo, as competências são sempre contextualizadas, os 
conhecimentos e o know-how não adquirem status de competências a não ser que sejam 
comunicados e utilizados. A rede de conhecimento em que se insere o indivíduo é fundamental 
para que a comunicação seja eficiente e gere a competência.  
 

Conclusão 
 
Ao longo deste capítulo, evidenciamos o carácter polissémico do conceito de competência, 

através da identificação das principais perspectivas que sustentam este conceito. 
Actualmente, a noção de competência tem evoluído para o entendimento de que não se 

restringe somente às fronteiras do ambiente de trabalho, em certa medida, deixando de limitar-se à 
execução das tarefas de um cargo. A evolução do mundo do trabalho – caracterizada por 
flexibilidade, incertezas, transitoriedade, transversalidade – contribuiu para a formação desse 
conceito mais dinâmico. Em consequência dessa revisão conceptual, ainda em curso, o componente 
afectivo e o carácter individualizante passaram a incorporar-se ao conjunto de elementos que 
compõem a natureza da competência. Nesse aspecto, há uma tendência convergente entre as 
diferentes abordagens que aponta para noção de competência, compreendendo-se as dimensões, 
cognitiva, profissional e individual, ou seja estamos perante uma abordagem holística do conceito 
de competência. Parece-nos relevante a adaptação de uma visão sistémica sobre as competências 
(dinâmica, integrativa e globalizante) que, do nosso ponto de vista, pode permitir ultrapassar alguns 
dos impasses das abordagens tradicionais (analíticas e tayloristas). 

O modelo escolar tradicional assente numa lógica de transmissão de conhecimentos, faz 
apelo à lógica da integração/assimilação e é principalmente centrado na aquisição de saberes no 
domínio teórico e disciplinar. No entanto, como destacámos neste capítulo, as competências fazem 
apelo a uma integração de saberes de diferente natureza, entre os quais se encontram os saberes 
teóricos, mas não são redutíveis a estes. Para além das competências que resultam do próprio 
processo de aprendizagem, este modelo dificilmente poderá promover um desenvolvimento mais 
alargado de competências. No entanto, continua a ser o modelo mais difundido nas práticas 
correntes de educação e formação de adultos. 

A história do conceito de competência demonstra que ela se tornou crucial na última década . 
Apesar de terem surgido algumas modificações até aos nossos dias, ainda não se alcançou uma só 
definição, capaz de ser suficientemente operacionalizada. No entanto, os autores são unânimes em 
considerar que este conceito está fortemente relacionado com outros dois: o de competitividade e o 
de empregabilidade. Neste sentido, alguns deles vêem as competências como uma forma de 
empreender e inovar actividades, tratando-se de um processo de combinação de recursos. Este 
processo está em constante mutação, sendo necessário evoluir na forma de combinação 
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CAPÍTULO IV – METODOLOGIA 
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1 – METODOLOGIA GERAL 
 
Este trabalho de investigação, como já mencionamos, tem como objectivo o estudo dos 

sistemas de reconhecimento e validação de aprendizagens e de competências adquiridas pelos 
adultos para além dos contextos formais de educação/formação. Para a concretização deste 
objectivo sentimos a necessidade de nos munirmos de instrumentos conceptuais e metodológicos 
de suporte que possam dar conta da complexidade dos fenómenos envolvidos. Como refere Sá-
Chaves (2002), aos fenómenos sociais e especialmente os problemas em educação está sempre 
inerente a complexidade e só sistemas conceptuais e metodológicos complexos conseguem 
responder com alguma eficiência. Efectivamente, o pensamento educativo contemporâneo é 
marcado pelo reconhecimento da complexidade, interdependência e multicausualidade dos 
fenómenos educativos, não existindo teorias universais que os possam enquadrar.  

Para a realização deste estudo, utilizámos procedimentos metodológicos de natureza 
qualitativa. Uma vez que o nosso objectivo é compreender sem ter a preocupação imediata de 
intervir, optamos por uma investigação descritiva. Na construção do quadro teórico de referência 
utilizamos uma abordagem metodológica que se situa numa perspectiva 
hermenêutica/interpretativa e multidisciplinar. Esta perspectiva como nos diz Collins (1996) 
permite ultrapassar as restrições das concepções baseadas numa abordagem racional da ciência. 
Uma vez que o paradigma positivista da ciência considera que o conhecimento se baseia em 
certezas e em referências fixas e universais. Por outro lado, a paradigma hermenêutico e 
interpretativo assume que toda a acção humana é portadora de um sentido e que só pode ser 
compreendida e interpretada a partir de contextos históricos e culturais, recusando assim o modelo 
de produção de conhecimento proposto pelo paradigma positivista da ciência. O abandono das 
grandes narrativas da ciência faz-se a favor da valorização dos contextos culturais e específicos e o 
conhecimento é local e particular. 

Conforme este autor a perspectiva hermenêutica/interpretativa contribui em termos de 
fundamentação teórica para a investigação qualitativa e interpretativa e encontra-se em 
consonância com a problemática da educação de adultos.  

Por outro lado, para podermos responder às questões formuladas necessitamos de aprofundar 
conceptualmente um conjunto dimensões que exigem uma investigação multidisciplinar 
(recorrendo a vários quadros disciplinares de referência), uma vez que a nossa problemática da 
investigação se situa á volta de fenómenos sociais complexos. Como nos diz Pineau (1997) o 
reconhecimento e a validação constituem um “problema multidisciplinar complexo”, que integra 
dimensões técnicas, profissionais, económicas e sócio-culturais. 

Similarmente, também Nicolescu (2000) é da opinião que uma investigação desenvolvida em 
torno de fenómenos sociais complexos exigem uma dinâmica multidisciplinar que faz apelo ao 
contributo de diversos campos científicos. Este autor defende que a transdisciplinaridade é uma 
nova visão do mundo que leva ao enriquecimento da compreensão do objecto pelo cruzamento dos 
vários contributos disciplinares.  

Na edificação do quadro teórico de referência, particularmente no modelo conceptual de 
aprendizagem de adultos e de competências, recorremos a um conjunto de abordagens no domínio 
das ciências da educação, psicologia, sociologia do trabalho, etc. 

Para a construção do quadro teórico de referência a revisão da literatura centrada nesta 
problemática, quer de natureza teórica, quer de estudos e balanços efectuados, quer de reflexões e 
análises produzidas a nível internacional como nacional, constituíram uma componente 
fundamental no processo da nossa investigação, pois ajudou-nos à conceptualização do problema, à 
realização do estudo e à interpretação dos resultados. Efectivamente, o equacionamento preliminar 
de questões levantadas na parte teórica permitiu-nos estabelecer um quadro teórico que nos ajudou 
a planificar e delinear estratégias para a fase seguinte do nosso estudo. 

Tendo como foco de análise os dispositivos de reconhecimento e validação das 
aprendizagens e de competências dos adultos identificados em três países europeus, desenvolvemos 
uma pesquisa empírica que faz apelo a uma abordagem comparativa. Esta abordagem tem como 
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principal contributo a possibilidade de fazer emergir tendências, hipóteses e construir novos 
modelos compreensivos. Face ao nosso objecto de estudo pareceu-nos esta a opção metodológica 
mais coerente. É no entanto necessário ter presente de que o exercício comparativo é sempre 
situado, não pode ser compreendido sem referência ao contexto onde se desenvolve, toda a 
comparação em educação é situada histórica, geográfica, política, social e culturalmente (Goussot, 
2001), o que nos leva a adoptar uma atitude de prudência investigativa, reconhecendo os limites e 
as fragilidades do caminho empreendido. 

Apesar de conscientes das dificuldades inerentes às análises comparativas – diferentes 
contextos institucionais, condicionados por factores sócio-históricos específicos, orientações 
teóricas variadas, de acordo com as tradições nacionais, entre outras – as vantagens que evidenciam 
parecem-nos significativas tendo em conta as finalidades do trabalho empírico. 

O campo de análise para este estudo é delimitado a três países situados no espaço europeu – 
França Inglaterra e Portugal –. Estes países foram escolhidos, em primeiro lugar, em função da 
existência dos dispositivos alvo do nosso estudo e, por outro lado, por critérios de proximidade 
geográfica e política (União Europeia). 

O período de tempo que delimita a análise situa-se entre a emergência dos primeiros 
dispositivos/sistemas – sensivelmente a partir dos anos de 1980 – até à presente data. 

Ao pretendermos estudar os dispositivos implementados nos países supracitados, não 
podemos deixar de referir a importância das especificidades históricas, sociais, culturais e 
educativas que os caracterizam. A diversidade sócio-histórica e cultural é um aspecto sempre 
presente e influência de forma distinta as lógicas de funcionamento dos sistemas educativos, nos 
quais se inscrevem os dispositivos estudados. Tendo em conta esta volubilidade, procuramos 
identificar se estes dispositivos reflectem uma grande diversidade, ou se pelo contrário encerram 
algumas convergências. A procura da convergência e a construção de políticas comuns de 
educação/formação no contexto europeu parece ter contribuído decisivamente para o impulsionar 
da reflexão e das práticas, neste domínio específico, em diversos países europeus. Contudo, é 
necessário ter presente que embora a problemática seja idêntica, a forma como se articula com as 
diferentes realidades nacionais nem sempre o é, resultado das formas de racionalidade e do tipo de 
relações sociais prevalecentes em cada país. Temos consciência que as categorias utilizadas para 
caracterizar estes dispositivos se centram principalmente em elementos estruturantes dos mesmos, 
reconhecemos assim os seus limites no que diz respeito a uma análise mais micro, que pudesse dar 
conta das lógicas dos actores envolvidos. Para isso seria necessário fazer uma investigação centrada 
nas representações dos actores que intervêm nestes dispositivos (decisores políticos, gestores, 
técnicos e os sujeitos destinatários). 

A recolha de dados para a elaboração do estudo empírico, que posteriormente permitiu a 
identificação e caracterização dos principais dispositivos e sistemas de reconhecimento e validação 
de aprendizagens e competências, foi feita a partir de uma análise documental, tendo como base 
uma diversidade de fontes documentais de natureza técnica e política, estamos a referir-nos à 
legislação e documentos de carácter oficioso, bem como, a estudos e balanços efectuados através 
de reflexões e análises feitas nos países nos quais o estudo se centra. A documentação recolhida 
provém tanto de instituições e de organismos responsáveis pela implementação dos dispositivos, 
como do trabalho efectuado por investigadores sobre as práticas desenvolvidas nos seus países. 

Tal com é referido por Bogdan e Biklen (1994), a análise documental permite agrupar a 
dimensão do tempo à compreensão social e, por outro lado, permite-nos a observação da evolução 
dos indivíduos, grupos e conhecimentos, minimizando a influência do investigador e das 
interacções. 

Face ao alargado campo de acção em que esta problemática se tem vindo a desenvolver, e 
dadas as limitações inerentes a um trabalho de investigação desta natureza, delimitamos o campo 
da nossa pesquisa à esfera educativa, ou seja, na óptica do conhecimento dos processos de 
aprendizagem e de formação da pessoa e na compreensão de como é que estes processos se 
organizam para responder às questões da actual sociedade. A investigação educativa situa-se ao 
nível da compreensão das razões subjacentes e do impacto dos sistemas de reconhecimento. 
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O material recolhido foi posteriormente organizado e sistematizado recorrendo a uma análise 
com base nas categorias pré-definidas. A matriz orientadora desta análise compreendeu as 
seguintes categorias: 
i) Objectivos – que abarca a finalidade dos dispositivos;  
ii) Estrutura Geral - que compreende a dimensão técnica e organizativa;  
iii) Metodologia – descreve os instrumentos e processos utilizados. 

Estes dados foram posteriormente alvo de uma interpretação, que é consistente com o facto 
de que, sendo o investigador o instrumento de recolha de dados, a validade e a fiabilidade deles 
depende muito da sua sensibilidade, conhecimento e experiência. Assim, sem nunca pretendermos 
impor a nossa interpretação, reconhecemos nela alguma subjectividade. 

As nossas questões de investigação têm como enfoque saber: 
1 - Que dispositivos se têm vindo a implementar para o reconhecimento e a validação 

das aprendizagens não-formais e informais? 
2 – Quais são os princípios de base nos quais assentam os dispositivos de 

reconhecimento e validação das aprendizagens e das competências? 
3 - Quais as lógicas que orientam a implementação dos dispositivos de reconhecimento 

e de validação? 
4- Quais são os principais objectivos da implementação destes dispositivos? 
5 - Quais são as metodologias utilizadas nos dispositivos de reconhecimento e de 

validação? 
A resposta a estas questões foi dada articulando os dados recolhidos no estudo empírico e de 

acção com o referencial teórico que constitui a primeira parte deste estudo. 
O caminho percorrido durante a investigação foi o de procurar respostas às questões de 

investigação formuladas anteriormente. Contudo, o trabalho de investigação desenvolvido não 
corresponde a um modelo predefinido à partida. O percurso investigativo foi sendo construído de 
uma forma dialéctica, através da identificação e análise das práticas, da compreensão das lógicas 
encontradas e da sua interpelação permanente com o enquadramento teórico que, por sua vez, foi 
sendo elaborado, alargado e reformulado a partir das interrogações que o terreno empírico fez 
emergir.  

Como mencionam Quivy e Campenhoudt (2003) um trabalho de investigação consiste num 
movimento de “vai-vém” entre uma reflexão teórica e um trabalho empírico. Também Usher et al. 
(1997) são de opinião que a procura de um sentido é feita sempre a partir de um quadro 
interpretativo, que é sempre parcial e circular. Este processo é designado por círculo hermenêutico 
da interpretação, à luz do qual a criação do conhecimento deriva do que já é conhecido, sendo o 
processo circular e interactivo. 

Ao longo deste estudo também encontramos algumas dificuldades. Uma das dificuldades 
sentidas ao nível do trabalho empírico diz respeito ao tratamento da documentação que o suporta. A 
diversidade das fontes e a grande heterogeneidade existente entre a documentação recolhida 
dificulta em certa medida o seu tratamento, tanto, pela ausência de elementos e critérios comuns, 
como pela diferente natureza do registo discursivo em causa (técnico, científico, político). Por 
outro lado, constatámos que a documentação técnica e científica relativa às práticas em questão não 
é extensa, e por outro lado, o seu acesso encontra-se limitado. 

Quanto à questão da validação dos dados documentais e da sua credibilidade, partimos do 
pressuposto que os documentos oficiais têm a credibilidade dos organismos que os emitem e que a 
produção dos investigadores se baseia em critérios de rigor científico, deste modo, consideramos 
como válidas e autênticas as informações neles contidos. 

Outra das limitações prende-se com a ausência de trabalhos de investigação neste domínio. 
Os balanços e relatórios existentes dispersos e na sua maioria de carácter técnico, centram-se 
principalmente em avaliações relativas à organização e eficácia interna dos dispositivos. 

Deparámo-nos ainda com o facto de a realidade não ser estática, o que significa que alguns 
dados da pesquisa empírica podem vir a tornar-se obsoletos num horizonte temporal próximo. 
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Introdução 
 
O nosso objectivo nesta segunda parte do trabalho é o de, centrados nos dispositivos de 

reconhecimento e validação de aprendizagens e de competências, identificar as suas principais 
características, tendo por base as categorias que dizem respeito aos objectivos, estrutura geral e 
metodologia.  

A problemática do reconhecimento e da validação das aprendizagens adquiridas em 
contextos não-formais e informais de educação/formação é relativamente recente, e, do ponto de 
vista da investigação educativa, ainda pouco aprofundada. Contudo, se há bons motivos para 
assumir que estes dispositivos constituem-se como um importante e urgente campo de 
investigação, também os há para tomar a sério a advertência que alguns fazem no sentido de se ter 
muito cuidado com os instrumentos conceptuais e quadros teóricos com os quais essa investigação 
é levada a cabo. Por um lado, não existem limbos epistemológicos, sendo os conceitos construídos 
em dados contextos e estruturas sociais, económicas e políticas que, em última análise, acabam por 
marcar as suas potencialidades explicativas e heurísticas. Assim, os quadros conceptuais que foram 
construídos para lidar com os dispositivos de reconhecimento e validação de competências 
guardam, quase todos, a marca do contexto em que foram produzidos e da realidade de que 
pretendem dar conta, isto é, os dispositivos de reconhecimento e validação nos países europeus. 

Tendo como base este contexto, começamos este capítulo pela clarificação dos conceitos de 
Reconhecimento, Validação, Acreditação e Certificação de competências. Logo de seguida, 
construímos um quadro de referência sobre os sistemas de reconhecimento e validação de 
competências no domínio educativo, no qual apresentamos alguns eixos estruturantes que na nossa 
opinião estão na base da implementação destas práticas. Estes eixos dizem respeito, essencialmente 
aos pressupostos, princípios e lógicas nas quais assentam os sistemas de reconhecimento e 
validação de competências. Por último, tentaremos compreender o processo de avaliação das 
aprendizagens e competências.  

 

1 – ESCLARECIMENTO DOS PRINCIPAIS CONCEITOS UTILIZADOS 
 
Os conceitos de reconhecimento, validação, acreditação e certificação de competências são 

utilizados em diversos sistemas e dispositivos que procuram dar visibilidade às aprendizagens 
adquiridas sobretudo em contextos não-formais e informais. 

Uma vez que, os termos usados diferem de acordo com os contextos nacionais, consideramos 
que é fundamental esclarecer os conceitos em causa, de forma a compreender a vertente 
contextualizada das suas aplicações mais correntes. 

Os termos de “Reconhecimento e Validação” são principalmente usados em países 
francófonos e dizem respeito a dois aspectos estritamente articulados, mas não equivalentes. O 
conceito de reconhecimento diz respeito à dimensão pessoal do indivíduo, enquanto o conceito de 
validação exprime a dimensão institucional ou social. 

O conceito de reconhecimento abrange a análise das aprendizagens e competências, que as 
pessoas fazem de si próprias, bem como das motivações que estão inerentes e que visam a 
realização de projectos pessoais, sociais ou profissionais.  

Por seu turno, o conceito de validação está directamente relacionado com as avaliações 
externas efectuadas por instâncias sociais, profissionais e educativas sobre as aprendizagens e 
competências das pessoas. Ou seja, este conceito está articulado com disposições de natureza 
regulamentar e à ideia de garantia de um valor (Pires, 2005). 

Conforme refere Pires (2005), reconhecer e validar um processo de aprendizagem é situar-se 
perante uma dialéctica subtil entre as funções de reconhecimento e a da validação. No que diz 
respeito ao reconhecimento, a sua articulação com a validação serve para potenciar a sua 
portabilidade, ou o seu valor de uso. Este é considerado um processo complexo de relação humana 
que faz apelo a uma cultura própria, exigindo a mobilização geral das percepções e das relações 
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intrínsecas entre o indivíduo, o outro e o ambiente. Por sua vez, a validação é considerada, como 
um procedimento e pode ser entendida como uma estratégia administrativa e formal. Estes aspectos 
não se encontram em oposição mas sim em complementaridade. 

Quanto ao termo “Acreditação”, tanto pode ser compreendido como o processo que atribui 
um estatuto acreditado a uma instituição de formação ou a uma acção de formação. Este conceito 
também pode ser utilizado relativamente ao processo de avaliação de competências adquiridas em 
acções de formação modular.  

A acreditação é um processo que integra uma etapa de avaliação, que pode ser de tipo 
tradicional (testes, provas, entrevistas) ou utilizar novas metodologias. 

É geralmente nos países anglo-saxónicos que se utiliza o termo de acreditação das 
aprendizagens anteriores (corresponde ao mesmo processo que é designado, nos países 
francófonos, de validação). A forma que a acreditação assume é variada, de acordo com os 
contextos institucionais onde decorre, podendo traduzir-se em obtenção de créditos, de elementos 
constituintes das qualificações académicas e profissionais, isenção ou dispensa de algumas partes 
dos programas de educação e formação, ou posicionamento avançado nos programas de educação e 
formação. 

No Reino Unido, designadamente em Inglaterra, encontra-se a designação de “Accreditation 

of Prior Learning” (APL) – (Acreditação das Aprendizagem Anteriores) que se refere ao processo 
de reconhecimento das aprendizagens anteriores, independentemente dos contextos onde foram 
realizadas. Este reconhecimento é formal, sendo as aprendizagens acreditadas em termos de 
qualificações profissionais ou de referenciais académicos (Pires, 2005). 

Quanto ao conceito de “Certificação”, encontra-se vulgarmente associado aos sistemas 
formais de educação. É a atribuição de um estatuto oficial, que assume a forma de diplomas ou 
certificados. Geralmente são os estabelecimentos de ensino e os organismos de âmbito profissional 
que assumem a responsabilidade da certificação tradicional. 

A certificação das competências é geralmente entendida como uma confirmação formal e 
oficial em termos sociais, administrativos e legais, tendo como referência uma norma formalizada, 
finalizando-se num documento com valor jurídico (diploma, certificado). 

Na maioria dos países, a certificação diz respeito às qualificações escolares ou profissionais 
reconhecidas a nível nacional, tendo como referencial um nível mínimo de competências, definido 
por normas gerais. 

Tanto em países francófonos como anglófonos, os termos utilizados são validação 
(validation) e “avaliação” ou “acreditação” (assessment ou acreditation). A validação ou 
acreditação finalizam-se num acto administrativo que atribui um certificado, um título ou um 
diploma, dispensando a designação de “certificação”, considerada redundante (Pires, 2005). 

Contudo, a utilização dos termos não é idêntica em Portugal. No âmbito do Sistema Nacional 
de Certificação Profissional, o termo utilizado encontra-se de acordo com a finalidade do sistema 
que é a certificação profissional. Por Certificação Profissional entende-se a comprovação da 
formação, experiência ou qualificação profissionais, requeridas para o exercício de uma actividade 
profissional. Entende-se por certificado profissional, o diploma ou título através do qual se faz a 
certificação. 

 

2 – OS SISTEMAS DE RECONHECIMENTO E VALIDAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS – Os seus Pressupostos e Princípios  
 

Os países precursores das práticas de reconhecimento e de validação de competências foram 
os EUA, no período da pós-guerra (final da década de 40) e o Canadá (a partir dos anos de 70) e só 
posteriormente (a partir das décadas de 80 e 90) é que estas práticas foram difundidas na maior 
parte dos países europeus como a França, Reino Unido, entre outros. As principais experiências 
neste domínio foram desenvolvidas em meios académicos (de nível superior) e nos domínios da 
formação profissional. 
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Esta problemática tem vindo a desenvolver-se progressivamente em diferentes países, e 
constitui-se hoje como um dos principais desafios dos sistemas de educação/formação (inicial e 
contínua), principalmente no âmbito da aprendizagem ao longo da vida. Ela inscreve-se numa 
problemática mais alargada de educação/formação ao longo da vida, ou seja, das aprendizagens que 
os adultos realizam ao longo das suas trajectórias pessoais, sociais e profissionais, ultrapassando as 
tradicionais fronteiras de espaço e de tempo delimitadas institucionalmente pelos sistemas de 
educação. Num contexto de abrandamento de fronteiras entre educação, formação, trabalho e lazer, 
o reconhecimento das aprendizagens dos adultos constitui-se como um desafio incontornável aos 
sistemas de educação/formação nos dias de hoje. 

A implantação dos dispositivos de reconhecimento e validação de aprendizagens e 
competências inscrevem-se na lógica de uma exigência social emergente que traduz as novas 
realidades da sociedade tanto ao nível da formação, como das empresas e indivíduos. 

A pertinência e premência com que esta problemática se impõe na actualidade é tal que a CE 
se tem empenhado no sentido de impulsionar o desenvolvimento destas práticas. 

Na realidade, conforme aponta Bjornavold (2000), os sistemas de reconhecimento e 
validação das aprendizagens adquiridas à margem dos sistemas tradicionais de educação/formação 
podem constituir-se como instrumentos que promovem a transferência e a transferibilidade das 
competências, traduzindo-se em ganhos significativos sob diferentes pontos de vista. 

Na perspectiva dos indivíduos, pode facilitar o seu acesso aos sistemas de 
educação/formação formal, melhorar a sua inserção sócio-profissional, e facultar o seu 
reposicionamento no mercado de trabalho, na medida em que estes sistemas dão visibilidade às 
competências “invisíveis” de que são portadores. 

Na perspectiva das organizações, pode traduzir uma melhoria ao nível da gestão de recursos 
humanos, promovendo uma gestão interna das competências mais eficaz, e construindo as bases 
para a mobilidade e evolução nas carreiras. 

Na perspectiva mais global da sociedade, pode facilitar a transferibilidade das competências 
em diversos contextos, seja educativos, profissionais, familiares ou sociais, constituindo-se como 
uma estratégia de promoção social. 

Sendo assim, pode dizer-se que os desafios que emergem deste novo campo de pesquisa se 
situam ao nível de esfera social, económica, política, institucional, metodológica e ética; o que 
evidencia por um lado, a complexidade desta problemática, e por outro lado, a convergência ao 
nível dos discursos e das iniciativas concretas no sentido de promoverem estratégias coerentes e 
adequadas de reconhecimento e validação, promovendo a valorização do capital de saberes 
implícitos, não formalizados, mas de elevado valor pessoal, profissional, social e económico. 

O processo de reconhecimento e validação das competências baseia-se no pressuposto que 
há continuidade entre a aprendizagem e a experiência, os processos de aprendizagem são 
interdependentes da acumulação de experiências, tornando-se por isso pertinente reconhecer e 
validar as aprendizagens que os adultos pouco escolarizados realizaram ao longo da vida, dando-
lhes visibilidade social, através da certificação. Reconhece-se que a aprendizagem resulta da 
necessidade de responder aos desafios e imprevistos que a vida quotidiana coloca, sendo, um 
direito inalienável que cada um tem para sobreviver, como tal, ocorre aprendizagem ao longo da 
vida e nos vários contextos, através de modalidades informais, não-formais e formais (Cavaco, 
2007). 

Os indivíduos no processo de reconhecimento e validação de competências devem ser 
encarados como indivíduos portadores de uma experiencia de vida única, que é o seu principal 
recurso para a realização do processo. Deve portanto, reconhecer-se a centralidade do sujeito no 
processo de aprendizagem. Como Canário (2000) refere, o processo de aprendizagem deve ser 
encarado na perspectiva da produção do saber que se situa nas antípodas da concepção cumulativa, 
molecular e transmissiva própria da forma escolar tradicional. 

No entanto, como destaca Cavaco (2007), estes pressupostos têm profundas implicações na 
organização dos dispositivos, nas metodologias, nos instrumentos e nas funções e posturas dos 
actores envolvidos. 
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Nesta perspectiva, consideramos que é pertinente analisar os pressupostos que estão na base 
da construção do referencial de Competências-Chave para a educação e formação de adultos ao 
nível do secundário em Portugal.  Conforme é apresentado por Gomes (2006a), que foi a 
coordenadora de todo o processo de elaboração deste referencial, os pressupostos do referencial de 
Competências-Chave do Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 
(SRVCC) são os seguintes: 

i) Aprender ao longo da vida – Reconhece-se que todos os contextos podem ser de 
aprendizagem, sendo por isso necessário a interligação das aprendizagens formais, com as não 
formais e informais. Deste modo o aprender ao longo da vida é perspectivado como uma 
construção social (abrangendo toda a sua complexidade e dinâmica), como um processo “contínuo 
ininterrupto”, considerando a multiplicidade de espaços e contextos de aprendizagem. Este 
processo de aprender integra a cidadania activa, o desenvolvimento individual e a inclusão social, 
para além da dimensão do emprego e do trabalho. Além destes aspectos, considera igualmente a 
dimensão social, histórica, cultural, política e emocional da aprendizagem. Ou seja, considera a 
dimensão holística da aprendizagem. 

ii) Saberes, competência e aprendizagem – O aprender constitui parte integrante da vida do 
dia-a-dia e desenrola-se em contexto real como parte integrante de participação na vida social. O 
conceito de aprendente compreende as dimensões dos saberes teóricos, que permitem o 
conhecimento e a identificação do objecto nas suas modalidades e transformações; os saberes 
processuais, que orientam a prática e respeitam os modos de fazer; os saberes práticos, que estão 
ligados directamente à acção e ao seu desenvolvimento; e os saberes fazer, que são relativos à 
manifestação de actos humanos. 

A verdadeira aprendizagem pressupõe, não uma transferência simples de conhecimentos, 
mas a criação de possibilidades para que se produza e construa, apreendendo o que é mais 
significativo. Os conceitos de “saberes”, “competências” e de “aprendizagens estão interligados 
nos processos de reconhecimento, validação e certificação, onde se destaca como mais importante 
o carácter central do conceito de Competências-Chave.  

iii) Reconhecer e validar competência – O processo de identificar, reconhecer e atribuir valor 
às competências do adulto não é um processo objectivo e neutro, ele é parte integrante do processo 
de estruturação social e tem um papel activo nessa estruturação. Esta assunção pressupõe uma 
aproximação à abordagem sistémica das competências, na qual se evidencia o carácter dinâmico e 
complexo de competência, e que destaca a articulação dos atributos do sujeito com o contexto 
específico onde este se situa. Por outro lado, esta abordagem assenta numa ideia de competência 
como construção social, assumindo uma visão de processo e não de estado, o que torna difícil que 
ela seja formalizada e avaliada com instrumentos orientados para a avaliação/identificação de 
estados. Estamos portanto a trabalhar com noções de aprendizagem e de competência que se 
interligam e que permitem e encorajam que se considere o reconhecimento de competências através 
de abordagens de natureza interpretativa que envolvam uma recolha de dados qualitativos (por 
exemplo, através da observação, construção e análise de narrativas autobiográficas, elaboração de 
portefólios reflexivos, etc.). Para fazer sentido das aprendizagens, é preciso centrarmo-nos 
igualmente no conhecimento tácito dos adultos, nos papéis que estes assumem e constroem nas 
suas práticas e nos significados que dão às actividades que desenvolvem, bem como a esses papéis 
e ao enquadramento em que as práticas têm lugar (Gomes, 2006 a). 

O reconhecimento e validação das aprendizagens experienciais (não formais e informais) 
têm-se afirmado no espaço educativo europeu, e aparece de uma forma bem visível nos 
documentos e iniciativas desenvolvidas pela Comissão Europeia. Do ponto de vista político, esta 
questão tem vindo a fazer parte das agendas actuais, e tem vindo a influenciar de uma forma 
significativa o debate educativo no espaço europeu. 

Estas preocupações europeias, de acordo com Feutrie (2005), articulam-se com um conjunto 
de intenções, das quais se salientam: oferecer uma segunda oportunidade de adquirir uma 
qualificação, principalmente a todos os que não as possuem ou que não foram bem sucedidos na 
educação/formação inicial; suportar mutações económicas e enfrentar necessidades de níveis mais 
elevados de competências; promover trajectórias de desenvolvimento pessoal e profissional através 
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da vida; facilitar e apoiar a mobilidade interna e externa das empresas e a mobilidade europeia; 
facilitar a ligação entre o mercado de trabalho e as instituições educativas e melhor responder às 
necessidades do mercado de trabalho. 

A Declaração de Copenhaga em 2002 reclamou o desenvolvimento de “princípios comuns 
relativamente à validação das aprendizagens não-formais e informais com a finalidade de assegurar 
uma maior comparabilidade entre as abordagens em diferentes países e a diferentes níveis. Dando 
seguimento aos trabalhos da Comissão Europeia, o Conselho de Educação Europeu concordou no 
estabelecimento de um conjunto de princípios neste domínio (Maio de 2004), que deverão ser tidos 
em consideração na definição das políticas e práticas de validação, e que se deverão orientar pelos 
seguintes aspectos: 

i) Direitos individuais – A validação das aprendizagens não-formais e informais deverão ser 
um processo de iniciativa individual, voluntário, e que deve respeitar a igualdade de acesso e de 
tratamento. A privacidade e os direitos individuais devem ser respeitados. 

ii) Obrigações dos prestadores – Devem definir as suas responsabilidades e competências, os 
sistemas e as abordagens de identificação e validação de aprendizagens não-formais e informais, 
garantindo mecanismos de controlo de qualidade adequados. Devem fornecer orientação, 
aconselhamento, e informação sobre os sistemas e as abordagens aos indivíduos. 

iii) Confiança – Os processos, procedimentos e critérios devem ser justos e transparentes, e 
suportados por mecanismos de controlo de qualidade. 

iv) Credibilidade e legitimidade – Os sistemas e abordagens devem respeitar interesses 
legítimos e garantir a participação equilibrada das várias instâncias envolvidas. O processo de 
validação deverá ser imparcial e estabelecer mecanismos que garantam a inexistência de conflitos 
de interesse. Por outro lado, os técnicos que participam no processo devem ser profissionalmente 
competentes (Colardyn & Bjornavold, 2005). 

Depois de analisarmos os pressupostos que estão na origem da implementação dos sistemas 
de reconhecimento e validação de competências, consideramos que é igualmente essencial 
identificar os princípios que estão na base da construção dos referenciais de Competências-Chave 
para o ensino secundário. Gomes (2006a) reconhece os seguintes princípios: 

i) Princípio de adequação e relevância – é interiorizada a concepção do adulto como 
construtor de conhecimento em interacção com a experiência. O adulto é alguém que acumula uma 
diversidade de experiências e que revela um maior interesse na aprendizagem a partir das suas 
situações de vida do que na aprendizagem dos conteúdos e que necessita de condições facilitadoras 
de uma auto-direcção do seu processo formativo. Deste modo, o Referencial de Competências-
Chave é visto como um quadro de referência a ajustar a cada adulto e a cada grupo nos seus 
contextos de vida. Só assim se tornará um instrumento relevante e significativo para a mudança 
pessoal e social do adulto; 

ii) Princípio de abertura e flexibilidade – a adequação e relevância referidas pressupõem a 
existência de abertura e flexibilidade na abordagem das motivações pessoais para o 
reconhecimento, bem como na organização das respostas à satisfação das necessidades de 
formação do adulto. Com efeito, enquanto quadro estruturador e orientador, o Referencial deve ser 
suficientemente aberto para permitir a sua adaptabilidade à diversidade de grupos sociais e 
profissionais, em vez de serem estes a ter de adaptar-se ao quadro referencial. Por outro lado, deve 
ser suficientemente flexível para tornar possível uma pluralidade de combinações e de 
componentes de formação, bem como uma diferenciação dos ritmos e dos processos individuais de 
aprendizagem; 

iii) Princípio de articulação e complexidade – a organização do Referencial em áreas de 
Competências-Chave articuladas entre si, deve garantir a necessária transversalidade e 
continuidade, inerentes a um referencial coerente e integrado. Nesta perspectiva, preconiza-se uma 
matriz articulada, em que umas competências alimentam e enriquecem as outras e em que todas ou 
parte delas são mobilizadas no equacionamento e na resolução de problemas de vida, de forma cada 
vez mais complexa e aprofundada. Torna-se, assim desejável, tanto no reconhecimento de 
competências como na formação, o recurso a “actividades integradoras”, em que o adulto possa 
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mobilizar diferentes competências na definição, análise, pesquisa e resolução de problemas, 
gradualmente mais complexos, propostos em cada actividade. 

Mostramos assim, que os princípios de base nos quais se suportam as práticas de 
reconhecimento e de validação de competências no domínio educativo se encontram em coerência 
com a perspectiva da aprendizagem experiencial dos adultos, uma vez, que valorizam as 
aprendizagens resultantes de uma diversidade de contextos e de situações concedendo-lhes um 
estatuto de legitimidade.  

Tal facto, implica a valorização dos saberes experienciais traduzindo uma ruptura 
epistemológica com uma concepção positivista de conhecimento; os saberes práticos não são mais 
uma mera aplicação dos saberes teóricos. 

 

2.1 – As Lógicas dos Sistemas de Reconhecimento e Validação de Competências 
 

O processo de reconhecimento e validação de competências pode ainda ser analisado sobre 
outra perspectiva, que é a questão das lógicas que lhes estão subjacentes. Kalika (1998), citado por 
Pires (2005), considera que os dispositivos de reconhecimento e validação de competências devem 
ser desenvolvidos segundo duas lógicas dissemelhantes mas complementares, a de auto-avaliação e 
da validação/acreditação. 

A lógica individual da auto-avaliação é a do reconhecimento pessoal, com finalidades 
formativas. A pessoa faz um balanço das suas aprendizagens procurando identificar os seus 
conhecimentos e competências e realizar um projecto que se finalize eventualmente numa 
formação complementar. 

A lógica social da validação/acreditação tem como finalidade o reconhecimento formal das 
competências e é feita através de uma instituição com autoridade para tal. O benefício social da 
validação/acreditação cinge-se à legitimidade do sistema e do seu reconhecimento social. 

O processo de reconhecimento diz respeito à dimensão individual, pessoal, e pode ser 
considerado como o ponto de partida para o processo de validação que diz respeito à dimensão 
social e institucional. O reconhecimento pessoal (“por si” e/ou “para si”) inscreve-se numa lógica 
formativa, de auto-avaliação, de tomada de consciência e apropriação pessoal dos saberes. Esta 
tomada de consciência pode permitir um melhor posicionamento e progressão da pessoa, tanto no 
sistema escolar/formação, como no mundo profissional, como ainda na sociedade em geral. A 
partir da explicitação e da identificação das potencialidades e das intencionalidades da pessoa, 
permite a elaboração de projectos (pessoais, educativos, profissionais), e contribui para a 
(re)construção das identidades. 

A lógica formativa (de processo) procura valorizar a riqueza do potencial detido pela pessoa, 
e orientá-la de forma a progredir a partir dos recursos de que dispõe. Deste modo, pode constituir-
se como um motor desencadeador de uma dinâmica pessoal de desenvolvimento e construção 
permanente. 

A validação, pelo seu lado, atribui um estatuto formal, oficial, aos saberes detidos pela 
pessoa; conduz à obtenção de diplomas/certificados/qualificações, na sua totalidade ou em parte. 
Comporta uma etapa prévia de reconhecimento – a identificação dos saberes detidos – para 
posterior comparação com um referencial determinado – um programa de educação/formação, 
componentes de cursos, módulos ou disciplinas, referenciais de actividades profissionais – que é 
normativo, geralmente estandardizado, conferindo assim um valor legal às aprendizagens 
adquiridas numa diversidade de contextos. A lógica subjacente aos processos de 
validação/acreditação é a sumativa (Pires, 2007). 

As aprendizagens que são valorizadas pelos sistemas de educação/formação obedecem 
principalmente à lógica disciplinar e científica, uma lógica de organização de saberes objectivados 
e formalizados. Estes são enunciados de forma a poderem ser apropriados e “acumulados” pelas 
pessoas, e a forma como são representados encontra-se em conformidade com as formas de 
avaliação e sanção utilizadas pelo sistema em causa. 
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A concepção subjacente ao reconhecimento, ao defender que a experiência é produtora de 
saberes (saberes de acção, saberes implícitos, tácitos) não se confina apenas às aprendizagens 
valorizadas pelos sistemas formais (conhecimentos formais, teóricos, académicos) quer sejam de 
âmbito escolar ou profissional. Os saberes empíricos, resultantes da experiência adquirida, não se 
encontram estruturados de acordo com a lógica disciplinar. Eles obedecem a uma lógica holística, 
integrativa, são frequentemente “invisíveis”, mas podem ser explicitados e identificados através de 
um processo de enunciação, e revelar toda a sua riqueza e complexidade. Por conseguinte, este 
processo depende não só dos recursos cognitivos da pessoa, mas também do suporte prestado pelo 
“mediador”, e da qualidade da relação que com ele se estabelece (confiança, abertura, 
autenticidade).  

A lógica formativa subentendida nas práticas de reconhecimento, pode permitir, em termos 
teóricos, apreender esta riqueza e diversidade, uma vez que os processos se centram na 
identificação das aprendizagens adquiridas e na manifestação do potencial que cada pessoa contém 
em si própria. 

A validação, na medida em que se reporta sempre a um referencial externo, determinado e 
estabilizado, apenas dá visibilidade às aprendizagens que são consideradas pertinentes no âmbito 
de um sistema educativo. O diploma, o título, o certificado (ou as unidades/módulos que o 
compõem) atestam os conhecimentos e as competências que lhe estão subjacentes. Assim, o 
processo de validação apenas abrange uma parte das aprendizagens construídas experiencialmente 
ao longo da vida, em função da finalidade e da especificidade de cada sistema ou dispositivo. 

De acordo com a natureza do referencial em causa (sistema de educação/formação, mundo 
do trabalho) assim são privilegiados determinados domínios e conteúdos de saberes, sempre mais 
restritos do que aqueles que a pessoa adquiriu nos vários contextos de vida. Desta forma, a 
abrangência da validação é limitada pela maior ou menor abertura, maior ou menor flexibilidade 
dos seus referenciais de suporte. 

Com menciona Pires (2007), estas duas lógicas (formativa e sumativa) podem ser vistas a 
partir de uma perspectiva de complementaridade, na medida em que para atestar formalmente é 
necessário primeiro reconhecer. 

 

3 – A AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS E COMPETÊNCIAS 
 
Medir a competência torna-se praticamente inconcebível, pois ela é uma sinergia entre os 

elementos cognitivos (habilidades, atitudes, conhecimento) apresentada em determinada situação. 
Conforme vimos, a competência provém de uma mobilização destes elementos e da utilização de 
esquemas mentais engendrados pela experiência e pela formação. O que é possível, não é mensurar 
a competência, mas os resultados inerentes a sua utilização. Assim sendo, podemos basear-nos nos 
resultados, para vincular as estratégias de compensação e desenvolvimento para agir sobre os 
elementos cognitivos que auxiliarão na emergência das competências. Contudo, como refere Le 
Boterf (2003), os resultados não garantem a criação, das competências, uma vez que elas emergem 
numa situação que não é preditiva, ou seja, ocorre na acção. 

Roque (2004), indica os principais aspectos que se devem ter em conta, na avaliação das 
aprendizagens baseadas em competências e que são os seguintes:  

i) as competências são sempre contextualizadas e observáveis em situações específicas;  
ii) a interacção e o trabalho colectivo devem ser estimulados;  
iii) os conhecimentos prévios e os valores do indivíduo são importantes na mobilização e 

articulação dos conhecimentos;  
iv) os saberes a serem adquiridos devem ser significativos para o sujeito;  
v) as competências são verificadas a partir da aplicação dos conhecimentos.  
A escolha dos instrumentos de avaliação das competências deve portanto, ter em conta todos 

estes aspectos. 
No entanto, a competência só é considerada essencial na nova sociedade baseada nas 

tecnologias de informação e comunicação, se se tiver em conta a abordagem sistémica do conceito 
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de competência. Ou seja, se a entendermos, como a capacidade de mobilizar e articular 
conhecimentos práticos e teóricos, habilidades e atitudes, não se reduzindo à objectividade do 
“saber fazer”, pois tem que ter igualmente em consideração a subjectividade do “saber ser”. 

Roque (2004), alerta para esta complexidade dialéctica entre a objetividade e a subjetividade, 
apontando a necessidade de estabelecer critérios específicos de niveis de proficiência a serem 
alcançados. 

O carácter complexo dos elementos inerentes à avaliação de competências, torna este 
processo difícil tanto para o adulto envolvido, como para as equipas que estão neste processo. Um 
dos motivos desta complexidade e dificuldade resulta da natureza do próprio objecto em estudo – 
as competências –. A competência é referente à capacidade de mobilizar, num determinado 
contexto, um conjunto de saberes, situados ao nível do saber, saber-fazer e saber-ser, na resolução 
de problemas. A competência não existe per si, está ligada a uma acção concreta e associada a um 
contexto específico. 

O facto da competêmcia ter por base uma acção, um contexto e procedimentos específicos 
coloca problemas na avaliação de competências. Segundo a investigação realizada por Cavaco 
(2007) em três centros de Reconhecimento, Validação Certificação de Competências (RVCC) em 
Portugal, as equipas técnicas manifestaram dificuldades em captar com rigor as competências dos 
indíviduos, e como forma de contornar esta situação incidem no processo de auto-avaliação e 
optam pela triangulação de informação, recorrendo a várias fontes (provas sobre o percurso de 
vida, observações, análise do dossier e dos trabalhos realizados pelo adulto ao longo do processo) e 
a vários instrumentos (exercícios de demonstração, instrumentos de mediação, situações-
problema).  

Este estudo também verificou que outro dos motivos que mostra alguma complexidade 
destas prácticas, se deve ao facto de a identificação das competências se realizar essencialmente, 
através da recolha de elementos sobre a experiência de vida do adulto pouco escolarizado; uma vez 
que o conceito de experiência engloba uma grande diversidade de significados. Por outro lado, a 
experiência apresenta um carácter dinâmico, é questionada e alterada em função das novas 
situações vivenciais, o que permite a evolução do indivíduo, tornando-se um processo interminável, 
que resulta num processo de aprendizagem ao longo da vida. 

Entretanto, temos que ter em atenção que a avaliação envolve sempre um juízo de valor que 
resulta da comparação entre uma situação existente e uma situação desejável. No caso dos centros 
de RVCC, a situação existente é o percurso de vida do adulto e as competências que este evidencia, 
e a situação desejável é o referencial de competências-chave ou outros critérios de comparação 
(Cavaco, 2007). 

Reconhece-se assim que a avaliação é um processo complexo, e quanto se trata de avaliar 
competências a situação ainda se apresenta mais delicada. 

O processo de reconhecimento e validação de competências, tem como objectivo evidenciar 
as competências que os adultos possuem mas que, na maioria das vezes, desconhecem, ignoram e 
desvalorizam; o que envolve um complexo e rigoroso trabalho de avaliação de competências a 
partir da experiência de vida. O reconhecimento tem subjacente uma dimensão de auto-avaliação, 
que ocorre quando o adulto analisa as suas competências; e uma dimensão de hetero-avaliação, 
quando são os outros a avaliarem, que no caso dos centros RVCC, são os elementos da equipa dos 
centros que comparam as competências do adulto com as do referencial de competências-chave. 

O reconhecimento não se limita a um trabalho de descrição da experiência de vida, mas 
implica, sobretudo, um rigoroso processo de reflexividade e de distanciamento face ao vivido. A 
dinâmica que surge no decurso do processo de reconhecimento, exige uma grande implicação por 
parte do adulto e interfere com o seu “eu”, envolvendo mecanismos cognitivos e emotivos (Cavaco, 
2007). 

Por conseguinte, podemos afirmar que o processo de reconhecimento e validação das 
aprendizagens e competências dos adultos pode comportar alguns riscos, sendo até susceptível de 
provocar traumas, de reforçar a imagem negativa do adulto e de contribuir para o ciclo de insucesso 
na sua vida. Atendendo a toda esta complexidade torna-se fundamental o recurso a metodologias e 
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a instrumentos adequados, assim como o apoio e acompanhamento do adulto por parte de 
profissionais conscientes destes desafios. 

Uma vez que, como sublinha Cavaco (2007), o processo de reconhecimento e validação de 
competência no domínio educativo, se inspiram e têm como um dos pressupostos inerentes a teoria 
humanista defendida por Rogers, os formadores devem ser considerados como “facilitadores” de 
todo o processo. Ou seja, o seu papel não é transmitir conteúdos aos adultos, mas sim identificar e 
valorizar as competências que eles manifestam, ajudando-os a progredir tendo por base a sua 
experiência e os seus recursos. 
 

Conclusão 

 
A finalidade deste capítulo foi de fazermos o enquadramento das práticas de reconhecimento 

e validação das aprendizagens e competências. Assim começamos por esclarecer os conceitos de 
reconhecimento, validação e certificação de competências. Mostrámos que os conceitos de 
reconhecimento, validação e certificação apresentam representações distintas, e que diferem de 
acordo com os contextos nacionais. 

De seguida, tentámos identificar um conjunto de eixos estruturantes relativamente à 
implementação de sistemas de reconhecimento e validação, constatámos que os vários factores que 
estão na base do aparecimento destas práticas dizem respeito, por um lado, ao surgimento de um 
novo paradigma educacional, e por outro, às grandes mudanças que ocorreram no mundo do 
trabalho e das organizações. Estes dois factores encontram-se interligados com as mudanças 
sociais, económicas e políticas que têm vindo a ocorrer na sociedade actual. 

Averiguamos que as práticas de reconhecimento e validação se inscrevem num paradigma de 
Aprendizagem ao Longo da Vida, ou seja, num quadro de pensamento que valoriza as 
aprendizagens que as pessoas realizam ao longo das suas trajectórias pessoais, sociais e 
profissionais, ultrapassando as tradicionais fronteiras espaço-temporais delineadas 
institucionalmente pelos sistemas educativos. 

Considerando que estas práticas fazem apelo a processos de avaliação, procurámos averiguar 
como é que as competências são avaliadas. Reconhecemos que existe uma complexidade dialéctica 
entre a objetividade e a subjectividade, no processo de avaliação. Por outro lado, é necessário ter 
em atenção que a avaliação envolve sempre um juízo de valor que resulta da comparação entre uma 
situação existente e uma situação desejável. 

Ao tentarmos compreender o processo de avaliação de competências, constatámos que a 
avaliação formativa parece encontrar-se em concordância com as finalidades do reconhecimento, e 
que a avaliação sumativa, por sua vez, se encontra mais adaptada às práticas de validação. 
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CAPÍTULO VI – ESTUDO EMPÍRICO DOS DISPOSITIVOS 
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Introdução 
 
A origem das práticas de reconhecimento das aprendizagens resultantes da experiência situa-

-se em termos históricos nos Estados Unidos da América (EUA), após a Segunda Guerra Mundial. 
Estas práticas são fruto da reivindicação dos militares que ao regressarem à vida civil, pretendiam 
ter reconhecido as aprendizagens decorrentes da formação especializada que tinham realizado 
durante a vida militar e a experiência adquirida em diversos domínios. Os argumentos apresentados 
fundamentavam-se no facto de que o reconhecimento formal destas aprendizagens poderia facilitar-
lhes o acesso a uma actividade profissional ou a um melhor posicionamento no mercado de 
trabalho.  

Estas práticas alargaram-se posteriormente a outros segmentos da população adulta, que 
também pretendiam ter reconhecidas as suas aprendizagens adquiridas através da experiência. Os 
motivos invocados eram a possibilidade de retorno aos estudos ou a inserção no mercado de 
trabalho. 

Actualmente, as práticas de reconhecimento e validação encontram-se disseminadas em 
diversos países e as tendências actuais seguem no sentido da continuação do seu crescimento. Estas 
práticas já se estenderam a países de cultura anglo-saxónica, como o Canadá, Reino Unido, Irlanda, 
Austrália, África do Sul, bem como noutros países como a França, Bélgica, e Portugal e ainda em 
alguns países nórdicos, como a Finlândia e a Noruega. Nas últimas décadas, as práticas de 
reconhecimento e validação têm vindo a ter cada vez maior visibilidade no âmbito de sistemas 
educativos, abrindo caminho para a possibilidade de se repensar os quadros que balizam a 
educação/formação de adultos. 

A parir do quadro teórico elaborado na primeira parte deste trabalho e dos quadros empíricos 
e de acção desenvolvidos no capítulo IV, vamos centrar-nos nos dispositivos de reconhecimento e 
validação das aprendizagens e competências. 

Convém recordar, que os pressupostos teóricos que partimos para a elaboração deste quadro 
se situam no facto de considerarmos a aprendizagem uma actividade permanente de construção 
pessoal, bem como um processo holístico que integra várias dimensões (afectivas, cognitivas, 
sócio-culturais e relacionais). Por outro lado, partimos do pressuposto que a aprendizagem e 
experiência são interdependentes e que a aprendizagem dos adultos não se limita aos espaços-
tempos institucionalizados. 

O objectivo que orientou a realização deste trabalho empírico centra-se na identificação dos 
principais sistemas e dispositivos de reconhecimento e validação das aprendizagens e competências 
dos adultos, de forma a compreender os seus objectivos, estruturas e metodologias utilizadas e, 
principalmente, analisar o seu contributo numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. 

Desta forma, desenvolvemos um estudo empírico, onde analisamos as práticas destes 
dispositivos, em três países europeus. É importante salientar que os dispositivos que integram este 
estudo apresentam especificidades socioculturais dos contextos onde se inscrevem. 

Procuramos adoptar uma estrutura geral de organização dos dados recolhidos através da 
pesquisa documental, de forma a sistematizar a informação de uma forma criteriosa. Os dados 
encontram-se organizados por países. Os países estudados, pela ordem que são analisados, são a 
França, a Inglaterra e Portugal. 

Uma vez que identificamos distintos sistemas e dispositivos nos países estudados, 
construímos um modelo de análise que assenta na apresentação de cada um destas realidades, tendo 
por base as seguintes categorias: Objectivos, Estrutura Geral e Metodologia. 

 

1 - FRANÇA 

 
Foi a partir do início dos anos de 1980 que se começaram a implementar as práticas de 

reconhecimento e de validação das aprendizagens experienciais em França. Estas práticas foram 
em parte impulsionadas pela cooperação desenvolvida com o Québec no domínio da investigação e 
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da educação. Fruto desta cooperação foi introduzida a abordagem dos portfolios de competências e 
publicado o decreto de 1985 relativo à validação da aprendizagem experiencial no ensino superior. 

Todavia, em termos históricos existem alguns antecedentes. A primeira prática oficial de 
validação das aprendizagens experienciais em França aconteceu com a atribuição do título de 
engenheiro diplomado, em 1934, passando a ser possível atribuir este título, sob determinadas 
condições, a profissionais que exerciam esta função durante mais de cinco anos. 

A difusão progressiva, desde 1970, das unidades capitalizáveis, definidas na base do célebre 
“ser capaz de”, por um lado, e a construção, desde os anos 1980, de programas de formação e 
respectiva validação a partir das competências profissionais visadas, por outro lado, constituíram as 
primeiras etapas significativas a caminho de uma certificação dos saberes operacionais, 
susceptíveis de se traduzir em competências úteis, utilizáveis e, se possível, aproveitadas nos 
sistemas de trabalho. Reconheciam-se, assim, os efeitos formativos das situações de trabalho e a 
importância das aquisições da experiência na formação e na qualificação dos indivíduos, o que de 
resto existia desde sempre, que mais não fosse na tradição dos “ofícios” e na atribuição, desde 
1934, dos títulos de engenheiros diplomados pelo Estado. 

Actualmente, as práticas de reconhecimento e de validação fazem parte das políticas em 
matéria de educação/formação, com vista a facilitar o acesso à educação e à aprendizagem ao longo 
da vida e como um meio de valorização pessoal, social e profissional. 

Em França, foram desenvolvidos diversos dispositivos no domínio do reconhecimento e da 
validação das aprendizagens realizadas à margem do sistema formal de educação/formação: os 
Balanços de Competências (BC), no âmbito da formação contínua; o sistema de Validation des 

Acquis Professionnells (VAP) no âmbito dos Ministérios da Educação Nacional e do Ensino 
Superior; o dispositivo Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), também no âmbito dos 
ministérios anteriores.  

Apesar destes dispositivos se centrarem na aquisição das aprendizagens informais que as 
pessoas realizam ao longo das suas trajectórias pessoais, sociais e profissionais, os sistemas 
implementados encerram diferentes objectivos, características, estruturas e procedimentos 
metodológicos. Tendo por base as categorias que dizem respeito aos objectivos, estrutura geral e 
metodologia utilizada, abordaremos seguidamente a experiência desenvolvida no âmbito dos 
dispositivos: BC, VAP, VAE . 

 

1 – BALANÇO DE COMPETÊNCIAS 
 
Apesar dos antecedentes históricos do balanço de competências se localizarem além-

Atlântico (EUA e Canadá), constitui um dispositivo essencialmente francês, no espaço 
comunitário. 

Em França, a emergência de práticas qualificáveis de balanço de competências antecedeu de 
cerca de três décadas a sua institucionalização como dispositivo dotado de identidade própria, no 
início dos anos 90. Entre essas práticas, contam-se as intervenções em que estava principalmente 
em questão o reconhecimento dos saberes práticos, dos conhecimentos tácitos adquiridos por 
experiência quer por trabalhadores abrangidos pela reestruturação da indústria siderúrgica (1960-
1965) e envolvidos em acções de reconversão, quer por mulheres sem qualificações formais 
desejosas de (re)ingressar na vida activa. A finalidade destas intervenções era a de promover a 
construção de projectos profissionais. 

Um pouco mais tarde, entre 1975 e 1980, face à ameaça de desemprego de quadros que se 
desenhava também a Agência para Emprego de Quadros começou a colocar o problema das suas 
carreiras e a imaginar intervenções que valorizassem as competências adquiridas para além da 
qualificação obtida com um diploma de formação inicial (Imaginário, 2001). 

A experimentação do dispositivo do BC ocorreu entre 1986 e 1990. Nesta altura estava-se 
perante um cenário de crescimento económico e de desenvolvimento do emprego. O público que 
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primeiramente foi acolhido nos centros experimentais era constituído por quadros com uma 
antiguidade elevada nas empresas que se apresentavam como ultrapassados pelos conhecimentos.  

A institucionalização do BC enquanto instrumento de antecipação de dificuldades, ao serviço 
não só de uma pilotagem individual de carreira, mas também de uma gestão colectiva dos recursos 
humanos, ganha neste clima relativamente optimista toda a sua significação.  

Entretanto, quando se deu o enquadramento legislativo em 1991, vivia-se já um ano 
charneira, que marcou o fim do período de acalmia e o início de uma deterioração acentuada do 
emprego. Foi esta conjuntura social que fez com que o desenvolvimento do BC resultasse numa 
viragem da conjuntura, e fosse utilizado como um instrumento ao serviço dos que procuram 
emprego, quando primeiramente, o balanço tinha sido concebido para os activos empregados  

Saliente-se que o dispositivo de BC foi criado no âmbito da formação contínua, constituindo 
um direito reconhecido pela Lei n.º 91-1405 de 31 Dezembro de 1991.  

 

OBJECTIVOS 
 
A grande finalidade deste dispositivo é dar oportunidade aos trabalhadores de analisar as 

suas competências pessoais e profissionais, bem como as suas atitudes para definir um projecto 
profissional e, dado o caso, um projecto de formação; ou seja tem como intento, por um lado, 
apoiar o beneficiário na sua auto-avaliação, e por outro lado, validar o seu projecto profissional e 
de formação. 

O BC tem o intuito de fazer o reportório das competências detidas pelas pessoas, sobretudo 
aquelas que são adquiridas informalmente em vários contextos da sua trajectória de vida – social, 
familiar, etc. 

Os objectivos do BC são definidos de acordo com os diferentes destinatários: activos 
empregados, adultos desempregados ou em risco de desemprego, mulheres que querem reentrar no 
mercado de trabalho, jovens sem qualificações, etc.  

De acordo com Imaginário (2001), o dispositivo de BC apresenta objectivos explícitos e 
implícitos. O objectivo explícito consiste na elaboração e construção de um projecto de que o 
sujeito é actor. Nesta perspectiva, o BC constitui um instrumento de autonomia dos trabalhadores, 
de aprendizagem da gestão das suas qualificações e competências profissionais, bem como dos 
diferentes elementos evolutivos que as constroem. Quanto aos objectivos implícitos, este autor 
distingue entre objectivos operacionais e objectivos estratégicos. 

Entre os objectivos operacionais, contam-se a consolidação do dispositivo existente, a 
moralização das práticas em matéria de orientação profissional, e ainda a tentativa de encontrar 
uma saída de qualidade na negociação sobre a formação profissional. Quanto aos objectivos 
estratégicos destacam-se os seguintes: melhorar a eficácia da formação; facilitar o desenvolvimento 
da gestão dos recursos humanos; favorecer a mobilidade que se escolhe (voluntária) e limitar a 
mobilidade a que se é obrigado (involuntária); e ainda contribuir para a “qualificação de uma forma 
diferente” através da construção de um dispositivo de reconhecimento e de validação da 
experiência pessoal e profissional. 
 

ESTRUTURA GERAL  
 
O dispositivo de BC encontra-se regulamentado no que diz respeito à definição e 

qualificação das entidades prestadoras, suas obrigações, tipos de controlo e obrigações específicas. 
Existe um modelo de prestação que propõe instrumentos e estratégias para a realização dos 
balanços de competências. 

As entidades prestadoras dos BC são organismos que exercem a sua actividade no âmbito de 
acordos específicos ou de convenções e que devem obedecer a um conjunto de regras e 
procedimentos regulamentados. Anualmente, são publicadas as listas das entidades prestadoras que 
obedecem às disposições regulamentares previstas. 
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Os Centros Interinstitucionais de Balanço de Competências (CIBC) constituem uma rede 
nacional de centros que prestam este tipo de serviço ao público interessado. 

De acordo com a legislação, os CIBC são propostos preferencialmente sob a forma de 
associações e devem ter no seu conselho de administração um delegado regional da formação 
profissional, um director de departamento de trabalho, um representante de organismos paritários 
financiadores bem como um representante de um organismo de suporte (ex. Associação para a 
Formação Profissional dos Adultos, Ministério Educação Nacional, etc.). Os CIBC devem ainda ser 
apoiados por um grupo de pilotagem, que inclua representantes de diversos organismos (Pires, 
2005). 

Relativamente à qualificação dos recursos humanos, os textos legais limitam-se a estipular 
que os organismos prestadores são obrigados para realizar os balanços de competências, a utilizar 
métodos e técnicas fiáveis, aplicadas por pessoal qualificado. Esta redacção deixa a porta aberta à 
diversidade de funcionamento. Os CIBC possuem equipas interdisciplinares com especialistas 
provenientes do campo da orientação, da formação e do emprego. 

Do quadro jurídico e normativo do BC fazem ainda parte preceitos respeitantes ao seu 
consentimento e à transmissão dos seus resultados. Assim, o BC só pode ser efectuado com o 
consentimento do indivíduo, e só o sujeito, que realiza o balanço, é o destinatário dos resultados 
detalhados e do documento de síntese. Estes só podem ser comunicados a terceiros com o seu 
consentimento.  

Quanto à iniciativa para a realização do balanço de competências, esta tanto pode partir do 
trabalhador, ou do empregador. Contudo, a sua realização tem que ser obrigatoriamente precedida 
da assinatura de uma convenção tripartida que envolve o sujeito do balanço; a organização ou 
instituição que presta o serviço de balanço e o empregador; e o empregador ou o organismo 
paritário convencionado no âmbito da licença individual de formação. 

Um trabalhador pode realizar o seu balanço através de três modalidades: uma autorização 
individual de balanço, uma autorização individual no âmbito do crédito individual de formação, ou 
um balanço no contexto do plano de formação da empresa. Neste último caso, não é requerida ao 
trabalhador qualquer antiguidade, quer como assalariado quer como trabalhador da empresa. 

Inicialmente, o BC foi institucionalizado como um direito do trabalhador por conta de 
outrem, sob a forma de licença remunerada, à semelhança do que é reconhecido para frequentar 
acções de formação contínua. Tinham este direito os assalariados com cinco anos de experiência 
profissional e um ano na empresa. Actualmente bastam aos trabalhadores três anos de antiguidade 
na profissão e um mês na empresa. A licença para a sua realização é de vinte e quatro horas de 
tempo de trabalho, consecutivas ou não (três dias úteis), sendo esse tempo considerado como 
período efectivo de trabalho e, como tal, remunerado.  

Gradualmente, o direito ao BC foi alargado a trabalhadores titulares de contratos de trabalho 
e a empregados em risco de desemprego e desempregados. 

Quanto ao financiamento, o BC para activos empregados integra-se no direito à formação 
permanente e é financiado pelos fundos de formação profissional contínua. Pode também ser pago 
pelo próprio assalariado, quando autonomamente decide realizar um balanço individual. Para os 
activos desempregados, incluindo os desempregados de longa duração, o financiamento é 
suportado pelos fundos que financiam os programas, acções e medidas em que se consubstanciam 
as políticas públicas de emprego e formação (Imaginário, 2001). 

 

METODOLOGIA 
 
Cada instituição, como cada centro, parece possuir características, abordagens, métodos 

próprios, frequentemente marcados pela história das suas intervenções. Por outro lado, um balanço 
de qualidade implica sempre a adequação dos métodos e dos instrumentos aos diferentes casos e 
situações existentes. 

Os CIBC normalmente propõem uma fase de entrevistas, onde se procura verificar a 
capacidade de implicação do indivíduo na realização do balanço, ou seja, a condição de 
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voluntariado, a firmeza do pedido, o reconhecimento de um investimento profissional, o esboço de 
um projecto, a capacidade de avaliar a sua situação com distância e realismo, etc. 

Outra estratégia que é muitas vezes utilizada pelo CIBC é a abordagem autobiográfica, 
centrada na pessoa, onde se procura favorecer a reapropriação do seu itinerário de vida, a partir da 
mediação do conselheiro. Esta estratégia pode assumir a forma de “itinerário autobiográfico” ou de 
“histórias de vida”. Desta forma, é possível encontrar como instrumentos, estudos em dossier 
(como os portfolios de competências, ou histórias de vida), bem como entrevistas, exames, 
questionários, ou ainda metodologias activas como simulações ou situações de grupo. Porém, a 
metodologia dos portfolios é das mais utilizadas nos centros de balanços de competências. O 
portfolio de competências designa um dossier pessoal constituído por um conjunto de elementos 
que servem de prova das competências profissionais e sociais adquiridas. A utilização deste 
instrumento como metodologia do processo de BC, possibilita que a pessoa ao construir por si 
própria o seu dossier, se conheça e faça reconhecer. 

O procedimento que segue a elaboração do portfolio consiste na elaboração de um relatório 
de síntese. Este documento de síntese indica as circunstâncias em que o balanço de competências 
foi realizado (origem do pedido e condições de realização), e as competências e as atitudes 
identificadas – em função das perspectivas de evolução consideradas – e, se for o caso, os 
elementos para o seu projecto profissional ou de formação, bem como as etapas necessárias para a 
sua concretização (Pires, 2005). 

Segundo a Lei n.º 91 de 31 Dezembro 1991, o BC deve englobar três fases: 
i) Fase preliminar – que tem como objectivo confirmar a implicação do candidato no 

processo, definir e analisar a natureza das suas necessidades, informá-lo das condições de 
desenvolvimento do BC e dos métodos e técnicas utilizados;  

ii) Fase de investigação – visa permitir ao beneficiário analisar as suas motivações e 
interesses pessoais e profissionais, identificar as suas competências, bem como avaliar os seus 
conhecimentos e determinar as suas possibilidades de evolução profissional;  

iii) Fase de conclusão – esta fase permite através de entrevistas personalizadas, conhecer os 
resultados da fase de investigação, recensear os factores susceptíveis de favorecer ou não a 
realização de um projecto profissional, e se for o caso, de um projecto de formação. Esta fase de 
conclusão finaliza-se na apresentação de um documento de síntese, que tem de ser submetido à 
apreciação do candidato. 

 

2 – VALIDATION DES ACQUIS PROFESSIONNELS  
 
A Validação dos Adquiridos Profissionais (VAP) é um dispositivo institucionalizado, com 

base legal, que permite a obtenção de uma parte do diploma, no âmbito do ensino profissional ou 
tecnológico e do ensino superior. 

Este dispositivo baseia-se no princípio de que as aprendizagens resultantes da actividade 
profissional podem ser reconhecidas e validadas pelo sistema educativo nacional. A legislação 
estipula os seguintes princípios: 

 ”Toda a pessoa, que exerceu durante 5 anos uma actividade profissional em relação 
com o objecto do seu pedido, pode solicitar a validação das aprendizagens/experiências 
profissionais que podem ser consideradas para justificar uma parte dos conhecimentos e das 
atitudes exigidas para a obtenção de um diploma de ensino (...)”. (lei n.º 92-678 de 20 de 
Julho de 1992). 
A lei considera que a validação produz os mesmos efeitos que a aprovação nos exames a que 

o candidato foi dispensado, tendo o diploma o mesmo valor que aquele obtido inteiramente pela via 
tradicional. 

Este dispositivo é desenvolvido essencialmente no âmbito dos Ministérios da Educação 
Nacional e do Ensino Superior. Este dispositivo também existe em organismos de formação que 
dependem do Ministério da Agricultura. No entanto, como obedece a um enquadramento legal 
idêntico aos anteriores, diferindo apenas nos diplomas, não iremos debruçar-nos sobre ele.  
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Seguidamente apresentamos algumas das principais características do dispositivo VAP no 
Ensino Técnico e Profissional, desenvolvido no âmbito do Ministério da Educação Nacional, e o 
VAP no Ensino Superior, desenvolvido pelo Ministério do Ensino Superior. Embora os textos 
legais contemplem os mesmos princípios, possuem, no entanto, algumas diferenças relativamente 
aos dispositivos adoptados por cada ministério. 

 

2.1 – VAP no Ensino Técnico e Profissional 
 
OBJECTIVOS 

 
Ao nível do ensino profissional e tecnológico, a validação da aprendizagem/experiência 

baseia-se na atribuição de unidades de valor ou de partes dos diplomas tecnológicos e profissionais 
e tem por finalidade a dispensa de provas ou de unidades ou módulos de formação que constituem 
o diploma. Através desta dispensa consegue-se encurtar o percurso de formação para obter um 
diploma. 
 

ESTRUTURA GERAL 
 
O dispositivo VAP nos ensinos técnico e profissional abrange todos os diplomas 

tecnológicos ou profissionais sob a responsabilidade da Educação Nacional, (ex. Certificado de 
Aptidão Profissional, Brévet de Estudos Profissionais, Baccalauréat Profissional e Tecnológico, 
etc.). Actualmente, existem várias centenas de diplomas que podem ser obtidos de acordo com esta 
modalidade de validação. 

Para obter este diploma, o candidato deve possuir no mínimo cinco anos de experiência 
profissional nessa actividade. 

O Ministério da Educação representa a instância responsável pelo dispositivo VAP, patente 
nas figuras do director dos liceus e colégios e encarregados de missão. 

A candidatura para a VAP deve ser dirigida ao reitor da academia da sua escolha. No 
entanto, o candidato só a poderá fazer, em relação a um diploma, no mesmo ano e numa só 
academia. Este pedido de validação deve precisar as provas ou as unidades de controlo de que o 
candidato deseja ser dispensado e deve ser acompanhado de um dossier de candidatura, cujos 
elementos são fixados por decisão do ministro competente. Este dossier deve incluir elementos 
como a descrição das funções exercidas e das tarefas desempenhadas, tendo por referência as 
classificações em vigor na profissão exercida (se as houver), devendo estas ser atestadas pelos 
empregadores. Quando for o caso, o dossier também deve incluir os documentos que atestam as 
formações seguidas, os estágios realizados e os diplomas obtidos. 

Os pedidos de validação são submetidos a um júri designado para cada diploma. Os 
membros do júri podem ser professores-investigadores e professores, e ainda profissionais 
escolhidos em função da sua competência na actividade. Com base na apreciação efectuada pelo 
júri ao dossier do candidato é tomada a deliberação, que é comunicada ao reitor. 

Se o reitor aceita a validação, determina quais são as provas ou as unidades de controlo 
capitalizáveis que podem ser dispensadas, não podendo, no entanto, estas abranger a totalidade das 
provas ou unidades constituintes do diploma. Esta decisão é complementada com uma apreciação 
que é transmitida ao júri competente para a atribuição do diploma. 

O candidato deve realizar as provas que não foram dispensadas com o júri de exame que 
atribui o diploma, nas mesmas condições de inscrição fixadas pelo regulamento geral do diploma. 

No dossier de candidatura devem estar descritas as funções exercidas e as tarefas realizadas, 
bem como as classificações, se for o caso. Deve ainda indicar os empregos detidos, as componentes 
da actividade profissional correspondente, bem como as relações com o meio profissional. Este 
descritivo deve ser atestado pelos empregadores. O dossier deve ser completado com uma 
apresentação pessoal (actividades extraprofissionais, motivações, objectivos a alcançar, etc.) e com 
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os documentos que atestam as formações seguidas, os estágios realizados e os diplomas obtidos 
(Pires, 2005). 

 

METODOLOGIA 
 
Foi criada a nível nacional uma abordagem centralizada, que procura garantir uma coerência 

geral nos procedimentos de validação.  
Cada academia criou um Dispositivo Académico de Validação Adquiridos (DAVA), sob a 

responsabilidade do reitor, que é geralmente enquadrado pelas delegações académicas da formação 
contínua. Os procedimentos propostos efectuam-se em quatro etapas:  

i) Etapa de acolhimento e de informação – onde se fornece o máximo de informação sobre o 
dispositivo e as modalidades de acesso à validação. Esta etapa pode ser efectuada individualmente 
ou em grupo. O candidato é também informado de que pode dispor de um acompanhamento 
individualizado, ligado à construção do seu projecto. Esta etapa é orientada por um especialista do 
processo;  

ii) Etapa de acompanhamento (solicitada por escrito pelo candidato) – que procura fornecer 
apoio para a formulação das dispensas e organização do dossier. O candidato recebe apoio ao nível 
da análise da experiência profissional, da elaboração do projecto de validação e da constituição do 
dossier. Normalmente a entrevista de acompanhamento é única e dura cerca de duas horas. No 
entanto, em caso de necessidade, durante a elaboração do dossier, o candidato pode solicitar novo 
contacto com os orientadores; 

iii) Etapa de constituição do dossier – esta etapa é realizada sob a responsabilidade do 
candidato. O dossier serve para especificar o pedido de dispensas e descrever o emprego que 
legitimam o pedido. É a partir da análise desta descrição que os júris tomarão a sua decisão. O 
dossier inclui também a apresentação das motivações e do projecto do candidato, o seu percurso 
profissional e de formação;  

iv) Etapa de validação – nesta etapa realiza-se uma análise aprofundada, baseada num 
trabalho de dedução dos conhecimentos e competências desenvolvidas, tendo por referência as 
exigências das unidades e provas que são solicitadas para a dispensa. Se o júri necessitar, pode ter 
uma entrevista com o candidato para verificação de alguns elementos do dossier. O júri toma então 
a sua decisão que é irrevogável e que é comunicada posteriormente ao candidato. Este recebe um 
atestado das dispensas concedidas (Pires, 2000). 

 

2.2 – VAP no Ensino Superior 
 
OBJECTIVOS 
 
A validação no ensino superior é baseada num enquadramento legislativo, que tem como 

objectivo o acesso à educação de nível superior e a atribuição de créditos ou módulos no âmbito de 
um diploma. Ou seja, a VAP no ensino superior visa permitir a dispensa de determinados 
conteúdos, com base na experiência profissional e de diplomas prévios normalmente exigidos. 

 

ESTRUTURA GERAL 
 
A validação no ensino superior em França está regulamentada essencialmente por dois textos 

legais, (decreto n.º 85-906 de 23 Agosto de 1985 e decreto nº 93-489 de 26 de Março de 1993). 
Estes decretos enviam para abordagens diferentes, mas complementares da validação: o acesso à 
educação de nível superior e a atribuição de créditos ou módulos no âmbito de um diploma. 
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O decreto n.º 85-906, de 23 Agosto de 1985, dá a possibilidade de aceder aos diferentes 
níveis de formação post-baccalaureat sem possuir o diploma normalmente exigido, ou fazer a 
candidatura a um curso, sem ser titular do diploma do nível inferior. 

Este decreto prevê que pode ser objecto da validação toda a formação seguida pelo candidato 
num estabelecimento de formação pública ou privada, quaisquer que tenham sido as modalidades e 
a duração; a experiência profissional adquirida ao longo de uma actividade assalariada ou não 
assalariada, ou de um estágio, bem como os conhecimentos e as atitudes adquiridas fora de todo o 
sistema de formação. 

Encontram-se consignados neste decreto diplomas e títulos nacionais de estabelecimentos de 
ensino no âmbito do Ministério do Ensino Superior. A dispensa de provas não pode ser feita 
relativamente a disciplinas de cursos médicos, paramédicos, odontológicos e farmacêuticos. 
Também, para o título de engenheiro, existe um procedimento específico. Para aceder a este 
dispositivo, é necessário ter interrompido os estudos pelo menos durante dois anos, ou três anos 
com base numa reprovação e ter pelo menos 20 anos de idade. 

O candidato deve elaborar um dossier, que deverá ser entregue nos estabelecimentos que 
desenvolvem a formação que pretende seguir. A partir deste dossier as instâncias universitárias 
deverão tomar a sua decisão. A lista dos elementos a entregar e as datas da candidatura são fixadas 
anualmente por cada estabelecimento.  

No caso de pedido de dispensa dos títulos requeridos para a candidatura a um concurso, o 
procedimento de avaliação comporta um exame do dossier do candidato, eventualmente seguido de 
entrevista (art.7º n.º 85-906 de 23 Agosto 1985). 

A decisão é tomada pelo presidente da universidade ou pelo director do estabelecimento, de 
acordo com a proposta de uma Comissão Pedagógica e é comunicada ao candidato. A Comissão 
Pedagógica deve compreender pelo menos dois professores-investigadores do domínio da formação 
em causa, um professor-investigador que desenvolve actividades no campo da formação contínua, 
sendo presidida por um professor da universidade. Também pode integrar profissionais externos à 
instituição. 

O decreto nº 93-489 de 26 de Março de 1993 permite a aquisição de uma parte de um 
diploma – através de unidades de valor, módulos, créditos – mas nunca o diploma completo através 
deste procedimento. O candidato deve ter exercido uma actividade profissional relacionada com o 
objecto do pedido, de forma contínua ou não, por um período mínimo de cinco anos. 

O candidato só pode solicitar um pedido de diploma a um estabelecimento ao longo do 
mesmo ano civil. Deve precisar quais são as unidades ou módulos em que pretende obter a 
dispensa. 

O pedido de validação que precisa as provas cuja dispensa é solicitada deve ser 
acompanhada de um dossier que deve compreender a descrição das funções exercidas e das tarefas 
executadas atestadas, na medida do possível, pelos seus empregadores, bem como, se for o caso, os 
documentos que atestam as formações, os estágios efectuados e os diplomas obtidos. 

Ao dossier deve juntar-se várias informações sobre a empresa (as), ou organização (ões) que 
empregaram o candidato, tais como, a denominação, o estatuto, o ramo de actividade, etc. 

A partir dos elementos constitutivos do dossier o júri estabelece a correspondência entre a 
experiência detida e os requisitos das unidades a dispensar. O júri verifica se as 
aprendizagens/experiências profissionais do candidato correspondem ao nível dos conhecimentos e 
das atitudes requeridas e, após deliberação, comunica ao responsável do estabelecimento a sua 
decisão. Se este aceita a validação, determina os elementos de controlo de conhecimentos que são 
considerados como adquiridos, mas as dispensas acordadas não podem referir-se à totalidade do 
controlo dos conhecimentos normalmente requeridos para a obtenção do diploma. A decisão do júri 
é comunicada ao responsável do estabelecimento e, posteriormente, ao júri competente do diploma 
(Pires, 2005). 
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METODOLOGIA 
 
Ao nível do ensino superior, os estabelecimentos de ensino são dotados de uma autonomia 

própria, não existindo assim um modelo único de aplicação dos textos legais do VAP. Em 1994, foi 
proposto pelo Ministério da Educação um procedimento para os estabelecimentos de ensino 
superior. A estratégia de validação proposta compreende quatro etapas:  

i) Fase de entrevista para examinar o pedido e as possibilidades efectivas de validação. Esta 
etapa é conduzida por um conselheiro especialista; 

ii) Fase de constituição do dossier para perspectivar as funções, as missões e 
responsabilidades e competências desenvolvidas pelo candidato, em relação aos conteúdos de 
formação e a identificação dos pedidos de dispensa. Esta fase é realizada por um conselheiro 
especialista que pode ser assistido por professores do domínio e formação em questão; 

iii) Fase de instrução do dossier, em que os elementos apresentados são analisados em 
relação aos objectivos e conteúdos das unidades de valor do diploma; esta fase é realizada pelo júri, 
que pode solicitar um encontro com o candidato, ou novos elementos complementares; 

iv) Fase de tomada de decisão, na qual se identificam os elementos do controlo de 
conhecimentos considerados adquiridos. A apreciação é transmitida ao responsável do 
estabelecimento que informa o júri competente para a entrega do diploma ao candidato. 

 

3 – VALIDATION DES ACQUIS DE L´EXPÉRIENCE  
 
Embora a Validação de Adquiridos Experienciais (VAE) tivesse a sua origem com a 

publicação das leis de 1984 e 1992, já referidas, a consolidação da validação das competências 
adquiridas experiencialmente surgiu apenas em 17 de Janeiro de 2002, data em que surge publicada 
a lei da Modernização Social. 

O dispositivo VAE tem subentendido uma concepção alargada da experiência, pois convida 
a ter em conta as competências adquiridas com a experiência profissional e as experiências pessoais 
(participação no mundo associativo, político, sindical, etc.). 

Assim sendo, o âmbito de aplicação da VAE é mais alargado do que o da VAP porque tem 
em conta as competências profissionais adquiridas em actividades assalariadas, não assalariadas e 
outras, desde que se encontrem relacionadas directamente com o título ou diploma em causa. Outra 
das grandes inovações deste dispositivo, consiste na possibilidade de o júri de validação atribuir a 
totalidade da certificação, e não apenas uma parte, como acontece na VAP. 

Este sistema tem ainda a vantagem de o tempo de experiência profissional exigida para a 
validação ser encurtado para três anos, em vez de cinco. De acordo com Morin (2003), a redução 
do tempo de experiência requerida visa as populações mais jovens e pressupõe que a instabilidade e 
a mobilidade profissional sejam reconhecidas como fonte diversificada de experiências validáveis. 

O quadro legislativo do dispositivo VAE permite a todas as pessoas implicadas na vida 
activa pelo menos há três anos o reconhecimento oficial das suas competências profissionais, 
conduzindo à obtenção de um diploma profissional ou um certificado de qualificação profissional, 
desde que conste na lista nacional de emprego (Lei n.º 73/2002 de 17 de Janeiro de 2002). 
 

OBJECTIVOS 
 
A grande finalidade deste dispositivo consiste no reconhecimento formal das competências 

adquiridas experiencialmente. A VAE permite o reconhecimento da experiência profissional ou 
pessoal para adquirir uma parte ou a totalidade de um diploma ou certificado, oferecendo a 
possibilidade de uma melhor adaptação às constantes evoluções económicas e sociais. 

Este dispositivo também permite aceder ou prosseguir um percurso de formação, sem os 
estudos ou diplomas normalmente requeridos, contribuindo para a aprendizagem ao longo da vida. 
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ESTRUTURA GERAL 
 
Os diplomas acessíveis pela via do VAE são os diplomas tecnológicos e profissionais da 

Educação Nacional, alguns diplomas do Ensino Superior como os de Engenharia, diplomas dos 
Ministérios da Juventude e Desportos, Agricultura e Emprego e Solidariedade no âmbito das 
carreiras sociais. 

Existem mais de 700 diplomas tecnológicos e profissionais que podem ser obtidos através do 
dispositivo VAE. Estes diplomas são classificados em quatro níveis: 

Nível V – Certificado de Aptidão Profissional (CAP), Brevet de Estudos Profissionais 
(BEP), e outras menções complementares; 

Nível IV – Baccalauréat Technologique (BT), Baccalauréat Professionnel (BP), Brevet 

Professionnel (BP), Brevet Technicien (BT), etc.; 
Nível III – Diplôme des Métiers Arts (DMA), Brevet de Technicien Supérieur (BTS), 

Diplôme de Technicien Supérieur (DTS); 
Nível II – Diplôme Supérieur des Arts Appliqués (DTS). 
O dispositivo VAE constitui-se como outra alternativa de acesso a diplomas paralelamente 

às formações inicial e contínua tradicionais, pois tem o mesmo valor que os outros modos de 
aquisição de um diploma. A experiência justifica os conhecimentos e as aptidões que são exigidas a 
fim de obter um diploma ou um título. 

A VAE constitui-se como um direito individual consagrado no Código do Trabalho e da 
Educação que é financiado pelos actores que participam no financiamento da formação profissional 
contínua. As acções de validação passam, assim, a fazer parte integrante do campo da formação 
profissional, podendo ser imputadas financeiramente pelos empregadores no financiamento da 
formação contínua (Benhamou, 2005). 

Para se candidatar à VAE é necessário ter exercido uma actividade durante pelo menos três 
anos, em relação ao diploma solicitado, não sendo determinante ou até mesmo relevante o facto 
desta actividade ter sido obtida de uma forma contínua ou descontínua a tempo inteiro ou parcial. 
Contudo, não são tidos em conta os períodos de formação inicial ou contínua, os estágios e os 
períodos de formação profissional efectuados para a preparação de um título ou diploma. 

O pedido de validação é uma diligência individual que deve ser solicitado junto dos serviços 
académicos da instituição escolhida. O candidato só pode apresentar um pedido de validação no 
mesmo ano civil para o mesmo diploma. Contudo, para diplomas diferentes, pode apresentar três 
pedidos por ano. 

O candidato tem à sua disposição um dispositivo académico de validação da experiência, 
para informação e acompanhamento durante todo o percurso. Este acompanhamento tem como 
finalidade ajudar o candidato na escolha do diploma que melhor corresponde à sua experiência 
profissional, guiá-lo na escolha e descrição das actividades profissionais e extra-profissionais do 
diploma escolhido e ainda ajudá-lo a analisar a sua experiência profissional. 

Este acompanhamento é efectuado por professores e conselheiros de validação. 
 

METODOLOGIA 
 
O candidato elabora um dossier onde menciona o diploma que deseja obter, apresenta o seu 

percurso profissional e as actividades que exerceu, bem como o seu percurso de formação. 
Apresenta um comprovativo em como exerceu pelo menos três anos de actividade profissional 
relacionada com o diploma que pretende obter. 

O dossier é submetido a um júri de validação, que o examina. Em caso de alguma dúvida, o 
júri pode convocar o candidato para esclarecimento e só depois é que toma a sua decisão. 

A partir da análise do dossier, o júri pode atribuir a totalidade do diploma, ou só uma parte.  
Se acontecer este último caso, o júri indica o que é necessário para concluir o processo. Se o júri 
decidir não atribuir o diploma, esta decisão deve ser comunicada ao reitor da instituição (Guide 
Pratique à l´usage du candidat à la validation des acquis de l’Expérience). 
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Síntese 
 
Em França, existem várias abordagens que integram os sistemas e dispositivos de 

reconhecimento e validação de competências: BC, VAP, VAE e outros dispositivos de validação 
no âmbito da formação profissional (ex. AFPA). 

O dispositivo de BC foi criado no âmbito da formação contínua e inscreve-se num direito 
ratificado na lei. O seu propósito é apoiar os indivíduos, independentemente da sua situação e 
percurso, na elaboração de um balanço sobre as suas aprendizagens e expectativas, com vista à 
elaboração de um projecto profissional e pessoal.  

Este dispositivo tem o grande mérito de permitir passar em revista as várias experiências de 
vida (profissionais, pessoais, sociais, etc.), através da identificação das aprendizagens, 
identificando os saberes, competências e atitudes. Além disso, apreendem as potencialidades 
pessoais que ainda não tenham sido exploradas, permitindo a recolha de elementos que irão 
possibilitar a elaboração de um projecto pessoal ou profissional, o qual permitirá a melhoria dos 
recursos pessoais. 

Por outro lado, o BC ao permitir o reconhecimento “para si e para os outros” das 
competências adquiridas em diversos contextos e em diversas situações constitui o primeiro passo 
no processo de validação das competências. 

Deste modo, pode dizer-se que o BC tem uma dimensão retrospectiva, na medida em que 
permite identificar as etapas de um determinado percurso e as competências adquiridas, os 
interesses e as motivações do indivíduo e uma dimensão prospectiva, que se concretiza na 
formulação das escolhas e da sua confrontação com a realidade. 

O dispositivo VAP foi implementado em França em 1994 e constitui um dispositivo 
fortemente institucionalizado caracterizado por uma estratégia que assenta numa base legal (leis, 
decretos, circulares) e é considerado como um direito assistido aos indivíduos. A VAP pode 
articular-se com outras estratégias, tais como o balanço de competências e o posicionamento. 

Os diplomas e títulos obtidos através da VAP são concedidos sob autoridade do Estado. No 
entanto, também se referem às qualificações contratuais resultantes da negociação colectiva ao 
nível dos sectores de actividade (sectores profissionais). 

Existem algumas semelhanças nas abordagens do BC e da VAP, pois ambos os dispositivos 
se centram num projecto pessoal, apoiando-se na actividade profissional.  

Contudo, também apresentam algumas diferenças. Em termos de objectivos, enquanto que o 
BC cobre um objecto mais alargado, a VAP tem um alvo mais restrito. 

Relativamente às estratégias também são distintas. Enquanto que a validação propõe uma 
estratégia de avaliação balizada, construída a partir de referenciais precisos, o balanço centra-se 
sobre a pessoa, suporta-se num processo de reflexão com vista a uma mudança, numa tomada de 
consciência e apropriação do potencial com vista a uma eventual negociação. 

Também os produtos são diferentes, enquanto que a VAP dá origem a unidades de valor e a 
dispensas, o BC resulta num documento de síntese. 

Quanto à VAE, é um dispositivo que tem um âmbito de aplicação mais alargado do que a 
VAP, porque tem em conta as competências profissionais adquiridas em actividades assalariadas, 
não assalariadas e outras. Por outro lado, o júri de validação da VAE pode atribuir a totalidade da 
certificação.  

Outra característica que diferencia o dispositivo VAE do VAP diz respeito ao tempo exigido 
da experiência profissional. Assim, enquanto que para a VAP são necessários cinco anos de 
experiência, na VAE este tempo é encurtado para três anos. 

Em França verificou-se uma evolução da VAP para a VAE. A validação da experiência está 
instituída como um direito, tal como sucede com a formação. 

Conforme refere Triby (2005), a introdução da VAE proporciona à noção de competência 
uma oportunidade para o seu enriquecimento prático e a sua definição formal. 
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2 – INGLATERRA 
 
Primeiramente queremos explicitar que optamos por fazer uma análise centrada no 

procedimento inglês das práticas de reconhecimento formal das aprendizagens adquiridas pelos 
adultos e não fomos mais abrangentes escolhendo o Reino Unido, porque achamos que estas 
práticas são bastante idênticas nos restantes países que constituem o Reino Unido. 

As práticas de reconhecimento formal das aprendizagens adquiridas pelos adultos foram 
introduzidas em Inglaterra no início dos anos de 80, principalmente sob a influência da experiência 
norte-americana. Inicialmente, foram desenvolvidos alguns projectos, ao nível do ensino superior, 
com a finalidade de promover o acesso dos adultos à formação de nível superior. Posteriormente 
estas práticas foram alargadas a outros níveis, nomeadamente ao domínio da educação e da 
formação profissional. 

São várias as designações utilizadas para descrever estas práticas: 
Accreditation of Prior Learning – APL  
Accreditation of Prior Experiential Learning – APEL  
Accreditation of Prior Achievement – APA 
Assessment of Prior Experiential Learning – APEL 
Accreditation of Prior Learning Achievement – APLA 
Apesar de existirem várias terminologias para descrever este processo, estamos de acordo 

com Simosko e Cook (1996), quando afirma que estas designações dizem respeito de uma forma 
geral ao mesmo processo, ou seja, descrevem um processo de reconhecimento e avaliação 
individual das aprendizagens adquiridas ao longo da vida em vários contextos.  

A terminologia correntemente utilizada é a de Accreditation of Prior Learning (APL) e será 
esta a designação por nós utilizada para descrevermos o reconhecimento formal das aprendizagens, 
acreditando-as como qualificações.  

O conceito de APL – Acreditação das Aprendizagens Anteriores – é um conceito intrínseco 
às noções de avaliação de competências e baseia-se nos princípios da aprendizagem experiencial. 

A APL fundamenta-se no pressuposto de que o que é aprendido durante a vida (formal ou 
informalmente, de uma forma sistemática ou não) pode ser reconhecido e avaliado tendo como 
referência os programas de aprendizagem formais. Desta forma, a APL atribui um reconhecimento 
formal aos conhecimentos e às competências das pessoas, independentemente do contexto onde 
foram adquiridas. O enfoque é colocado nas aprendizagens e não nos contextos, situações, tempos 
ou métodos de aprendizagem. 

As aprendizagens reconhecidas tanto podem ser o resultado de uma formação anterior, de 
um estudo auto-dirigido, ou da experiência em situações de trabalho, ou de lazer. Ou seja, a APL 
pode ser feita tendo como base a experiência adquirida em trabalho remunerado, trabalho 
voluntário, experiência adquirida em actividades de lazer, ou através de aprendizagens certificadas 
noutras instituições educacionais da Inglaterra, ou em outros países. 

O reconhecimento destas aprendizagens pode assumir a forma de créditos, no âmbito das 
qualificações académicas ou profissionais, ou a isenção ou dispensa de partes dos programas de 
educação/formação (Wilcox & Brown, 2002). 

O modelo APL também se articula com os dispositivos de Credit Accumulation e Transfer 

Scheme, onde os créditos são atribuídos, tanto a partir de cursos formais já realizados, como a partir 
das aprendizagens pela experiência, podendo ser obtidos em diferentes instituições. Tanto as 
qualificações não académicas como as obtidas noutros países podem ser reconhecidas em forma de 
créditos, e serem integradas em cursos e programas. Este esquema possui a potencialidade de abrir 
novos caminhos para a educação/formação, alargando o acesso a um leque mais alargado de 
público. 

Todavia, os projectos iniciais desenvolvidos em Inglaterra não eram baseados em standards 
de competências ou centrados nos resultados das aprendizagens, mas utilizavam sistemas de perfis 
que podiam ser aplicados numa variedade de contextos educativos de nível superior. 
Posteriormente é que se deu a formalização do sistema de créditos que serviu como um catalisador 
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da implementação das práticas de APL. Destaca-se, neste campo, o trabalho desenvolvido pela 
Open University sobre a acumulação e transferência de créditos, a partir do início dos anos 80. 

A implementação dos sistemas de acreditação em Inglaterra teve a influência de duas fontes: 
por um lado, o trabalho desenvolvido nos EUA, como já mencionámos anteriormente, com os 
objectivos de promover o acesso dos adultos à educação/formação e a certificação académica e, por 
outro, o trabalho desenvolvido pelo governo britânico com o objectivo de obter uma maior 
certificação de competências. 

Na realidade, na década de 80, foram introduzidos no sistema de educação/formação inglês 
algumas inovações que contribuíram para a introdução das práticas de acreditação das 
aprendizagens obtidas anteriormente, ou seja das práticas da APL (Pires, 2005). 

A implementação da APL e da avaliação baseada em competências foi também reforçada 
pela criação do National Council for Vocational Qualifications (NCVQ) (actualmente designado de 
Qualifications and Curriculum Authority - QCA), que assumiu a responsabilidade de reformar as 
qualificações profissionais baseando-se em standards nacionais de competências.  

Além disso, os projectos que já tinham sido iniciados pelos Open College Federations and 

Networks, no sentido do reconhecimento oficial das aprendizagens não institucionais, fora das 
universidades, contribuíram para o reconhecimento formal das aprendizagens. Neste âmbito já era 
consciencializada a vantagem da progressão e da acumulação de créditos. 

O trabalho desenvolvido na Escócia com a intenção de criar um modelo de avaliação 
referenciado em critérios, baseado em resultados claros e explícitos de aprendizagem nos sistemas 
de educação e formação técnica, e a adopção de uma estrutura modular, também contribuíram para 
o enquadramento da APL, pois consideraram que este modelo se adequava ao tipo de avaliação 
pretendida (Simosko & Cook, 1996). 

Como refere Bjornavold (2000), as principais motivações que se encontram na base do 
desenvolvimento das práticas de acreditação em Inglaterra têm a ver com: a promoção das 
oportunidades de aprendizagem pós-secundárias, com o estímulo à flexibilidade e à mobilidade das 
pessoas entre diferentes experiências de aprendizagem, bem como, a quebra de barreiras entre os 
diferentes níveis de aprendizagem, e entre as aprendizagens académicas e profissionais. 

Ou seja, as práticas de acreditação em Inglaterra visam a criação de oportunidades para os 
adultos acederem e progredirem no sistema de educação/formação. 

Na medida em que em Inglaterra as principais práticas de APL foram implementadas no 
domínio do sistema nacional de qualificações profissionais – National Vocational Qualifications 
(NVQ) – no âmbito do National Open College Network (NOCN), e no Ensino Superior, 
analisamos, seguidamente, as suas principais características. 

 

1 – A APL NO ÂMBITO DO NATIONAL VOCATIONAL 
QUALIFICATIONS  

 

Durante os anos 80, o sistema de educação/formação britânico introduziu algumas inovações 
na tentativa de procurar responder às preocupações governamentais de procura de maior 
flexibilidade da força do trabalho. Também os programas de formação procuraram responder de 
forma mais adequada às necessidades dos indivíduos e dos empregadores e foi feito um esforço no 
sentido de alargar o acesso à educação/formação de um maior número de indivíduos. 

Assim, em 1986 foi implementado pelo governo inglês um novo sistema de qualificações 
nacionais, o Sistema NVQ (Sistema Nacional Qualificações Vocacionais) que procurou constituir 
uma classificação coerente das qualificações baseadas em competências e simultaneamente tentou 
promover a transferência e a progressão entre diferentes áreas ou para a mesma área de 
competências. Para coordenar este sistema, foi criado o Conselho Nacional para as Qualificações 
Vocacionais – National Council for Vocational Qualifications (NCVQ) –, que é a entidade 
responsável pela acreditação do sistema nacional de qualificações. 
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O sistema NVQ tem a virtude de permitir a aquisição de qualificações profissionais parciais 
através de um sistema modular, que pode ser obtido no local de trabalho ou na escola. A soma de 
todos os módulos que previamente são estabelecidos, para uma dada qualificação, leva à obtenção 
de um certificado. Ou seja, o sistema NVQ tem como base uma formação dirigida para o emprego, 
e as áreas de competência resultam da análise funcional das actividades profissionais. 

Durante a década de 90, o conceito de APL foi sendo introduzido nos sistemas de 
qualificação e um conjunto de políticas e orientações foram criadas para a sua implementação. 

Neste sentido, pode dizer-se que o sistema NCVQ realizou uma completa reorganização e 
reorientação na educação britânica, ao reconhecer o potencial do modelo APL, utilizando-o nos 
seus projectos.  
 

OBJECTIVOS 
 
No quadro do NVQ, o processo de APL tem como finalidade a obtenção do reconhecimento 

e acreditação das aprendizagens, geralmente adquiridas fora do sistema formal de 
educação/formação. Ou seja, tem como intuito a acreditação das competências profissionais dos 
indivíduos, resultante das aprendizagens não-formais. 

Conforme salienta o NCVQ, o processo APL é baseado na constatação de que estas 
aprendizagens devem ser reconhecidas e devem contribuir para a evolução das pessoas, em termos 
da sua formação. Assim, o processo APL propõe-se apoiar as pessoas na orientação das carreiras e 
da formação/educação, no acesso aos cursos, na obtenção de créditos formais em relação a uma 
determinada qualificação, bem como a dispensa de alguns requisitos dos cursos admitidos por 
alguns Awarding Bodies (organismos responsáveis pelos standards de competências e pela 
implementação do enquadramento geral do NVQ). 

 

ESTRUTURA GERAL 
 
O NCVQ é a entidade responsável pela acreditação do sistema Nacional de Qualificações em 

Inglaterra. 
As qualificações profissionais são organizadas em unidades capitalizáveis (que podem ser 

obtidas sem a frequência de programas de formação) e os seus critérios de competência são 
construídos numa estreita articulação com as necessidades da indústria e dos Lead Bodies 
(organismos sectoriais específicos, com funções de certificação e designados pelo Ministério do 
Emprego). A ênfase dos NVQ é colocada nas competências detidas pelas pessoas, 
independentemente do seu processo de aquisição. Os NVQ valorizam a avaliação das competências 
em contexto de trabalho, em detrimento da realização de exames. Os referenciais de cada NVQ 
apresentam-se sob a forma de “especificação de competências” e são compostos por um conjunto 
de unidades. Estas unidades são decompostas em elementos que descrevem os critérios de 
desempenho, os conhecimentos desejados e o tipo de situações em que se podem desenvolver. 
Cada unidade corresponde a uma unidade de valor capitalizável. 

No sistema inglês, um elemento de competência é a descrição de algo em que uma pessoa 
deve estar apta a trabalhar numa dada área ocupacional. É a definição de uma acção, de um 
comportamento, ou de um resultado ou de um objectivo (meta) que a pessoa deve estar apta a 
demonstrar. A descrição da unidade de competência compõe-se de um verbo no imperativo e de um 
objecto. São enunciados muito gerais, baseados nas funções atribuídas ao profissional, de acordo 
com o consenso dos órgãos sectoriais. 

O sistema NVQ está baseado em referenciais de competências, classificados a partir de uma 
grelha de cinco níveis de qualificação, cujos critérios têm a ver com a complexidade, amplitude e 
transferibilidade das competências. Cada NVQ diz respeito às competências necessárias para o 
desempenho de uma determinada actividade profissional. 
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Deve-se ao Prof. Gilbert Jessup, um dos principais impulsionadores do enfoque britânico 
orientado para standards de competência, a introdução do conceito de níveis de desempenho para 
especificar os objectivos da aprendizagem, proporcionando um conceito unificador de toda a 
aprendizagem. Os níveis de desempenho são agrupados em forma de créditos e qualificações. As 
qualificações são assim definidas como grupos de unidades de créditos, que estão relacionados com 
as exigências profissionais. 

Os níveis de qualificação no âmbito do NVQ são os seguintes: 
Nível 1. Actividades de trabalho rotineiras e previsíveis. Compreendem competências no 

desempenho de uma variada amplitude de actividades. 
Nível 2. Actividades de trabalho com um certo grau de complexidade, autonomia e menos 

rotineiras. Compreende competências numa amplitude significativa de actividades de trabalho, 
desempenhos e variedades de contextos. 

Nível 3. Actividades de trabalho de considerável responsabilidade e autonomia, a cargo de 
outros trabalhadores quando assim se requer. Compreende competências numa grande amplitude de 
actividades de trabalho, desempenho e variedade de contextos. 

Nível 4. Actividades de trabalho de grande responsabilidade e autonomia, supervisão e 
administração de recursos. Compreende competências de grande amplitude de actividades 
complexas, técnicas ou profissionais numa ampla variedade de contextos. 

Nível 5. Actividades de trabalho de substancial autonomia e responsabilidade sobre recursos 
humanos e materiais. Compreende competências que implicam a aplicação de uma significativa 
amplitude de princípios fundamentais e técnicas complexas ao longo de uma vasta e imprevisível 
variedade de contextos (Brígido, 1998). 

Os NVQ supõem um conceito radicalmente novo dos objectivos da educação/formação, das 
necessidades individuais e da exigência técnica da avaliação, de acordo com o que se supõe que 
sejam as necessidades nacionais. 

O processo de acreditação britânico no âmbito do NVQ apresenta as seguintes etapas: 
i) Os órgãos representantes dos sectores profissionais redigem e apresentam as competências 

necessárias junto com um processo de avaliação que é traçado com a ajuda dos órgãos de 
certificação; 

ii) Os órgãos de certificação apresentam ao Conselho Nacional as suas qualificações, 
incluindo um processo de avaliação para o seu reconhecimento; 

iii) O Conselho reconhece as qualificações apresentadas, por um período de cinco anos. A 
concessão do certificado deve basear-se nos níveis exigidos para exercer uma profissão; 

iv) Uma vez obtido o reconhecimento, a qualificação passa a ser uma “Qualificação 
Profissional Nacional” (NVQ).  

v) Os certificados podem ser concedidos por uma qualificação completa ou por unidades 
soltas, compreendendo cada uma, diversos elementos de competências. 

Não é necessário seguir um plano de estudos ou um curso determinado para obter uma NVQ. 
Em teoria, a avaliação pode ser realizada num Centro reconhecido que poderá ser, até mesmo, no 
local de trabalho (Brígido, 1998). 

As instituições de coordenação da APL no âmbito do NVQ são o Ministério do Emprego e o 
NCVQ. Contudo, este sistema envolve um vasto conjunto de organizações, das quais destacamos: 

Os Lead Bodies – organismos que identificam, definem e actualizam os standards de 
competências para os grupos profissionais acordados. 

As qualificações são definidas a partir de standards de competências. Estes standards são 
elaborados por comissões profissionais, as Industrial Lead Bodies, que contam com representantes 
das empresas e de organismos sindicais.  

Awarding Bodies – organismos que têm uma dupla função, são responsáveis pelos standards 
de competências juntamente com os Lead Bodies e são os responsáveis pela implementação do 
enquadramento geral do NVQ. Com o acordo do NCVQ, estes organismos autorizam qualificações 
específicas e aprovam alguns centros que prestam serviços nestas áreas. Verificam os 
procedimentos de avaliação (adjudicação do NVQ, certificados de unidades) e efectuam a 
avaliação externa dos centros de avaliação dos candidatos. 
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Industry Training Bodies – organismos constituídos por empregadores, que procuram 
identificar as tendências de evolução das qualificações do sector em causa. Estas organizações são 
consultadas para a elaboração dos standards de competências. 

Training and Enterprise Councils – organismos que facilitam o acesso à validação, operando 
como centros de avaliação. Estas entidades foram criadas pelo Ministério do Emprego com a 
função de gerir os financiamentos públicos para os programas de formação (Pires, 2001). 

Quanto aos recursos humanos, além dos coordenadores, existem os avaliadores, os 
conselheiros e os verificadores externos. Os coordenadores de APL asseguram a articulação entre 
os diversos intervenientes, os conselheiros acompanham os candidatos e têm um papel 
diversificado, desde a orientação dos candidatos, apoio individual, trabalho de workshops, 
apresentação e informação. Os avaliadores intervêm no julgamento do portfolio e decidem da 
equivalência das competências evidenciadas com os standards em questão. Os verificadores 
externos têm uma função de garantia de qualidade, controlando os dossiers dos candidatos e o 
processo de APL, no sentido de verificar se estes obedecem às regras definidas. 

 

METODOLOGIA 
 

Para a aquisição de NVQ estão previstas várias possibilidades de avaliação, validação no 
local de trabalho, testes, provas práticas, exames tradicionais e validação através da elaboração do 
portfolio.  

As actividades em grupo são outra das metodologias utilizadas para a orientação dos 
candidatos. As Workshops também são bastante utilizadas.  

A avaliação acontece mediante critérios de actuação muito específicos, isto é, de enunciados 
que ajudam o avaliador a julgar se um indivíduo pode exercer uma actividade no local de trabalho 
com o nível necessário. 

Para receber o reconhecimento da competência, o candidato deve demonstrar, de modo 
convincente, que cumpre todos os critérios. 

O sistema tem que ter uma relação unívoca entre os critérios e as competências e entre a 
avaliação e os critérios. Assim, o avaliador deve estar em condições de determinar, sem 
ambiguidades, se um candidato os cumpre ou não (Brígido, 1998). 

O procedimento APL desenvolve-se normalmente em seis etapas, não necessariamente 
fechadas:  

i) Filtragem do candidato – consiste numa etapa de contacto inicial, de informação e de 
orientação para que o candidato possa decidir com conhecimento de causa;  

ii) Definição do perfil – após a tomada de decisão, o candidato passa para esta etapa que 
consiste na elaboração de um plano para a construção do portfolio de competências. Decide-se 
então, quais as competências que podem ser comprovadas através do portfolio; se as competências 
adquiridas não parecerem ser suficientes em relação ao conteúdo no NVQ desejado, determina-se 
qual é a formação adicional necessária e elabora-se um calendário para o processo de acreditação; 

iii) Recolha de provas – nesta fase os candidatos recolhem as provas das suas aprendizagens 
e elaboram o portfolio de competências, com o apoio dos conselheiros de APL. Frequentemente, 
este processo é feito através de entrevistas orais; 

iv) Avaliação – o procedimento de avaliação inicia-se a partir da análise e julgamento do 
portfolio. Para além do portfolio, está também prevista a possibilidade da demonstração das 
competências em contexto de trabalho, a pedido do candidato. A avaliação é feita através de um 
processo de comparação das competências detidas com os referenciais existentes – standards de 
competências; 

v) Acreditação – quando o candidato prova o domínio das competências referenciadas, o 
processo segue para a Awarding Body, que atribui os créditos; 

vi) Acompanhamento pós-avaliação – quando o processo de avaliação está completo, é sempre 
possível obter a continuação do apoio/orientação, permitindo a discussão sobre as hipóteses de evolução e 
decisão das etapas seguintes (Pires, 2005). 
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2 – A APL NO ÂMBITO DO NATIONAL OPEN COLLEGE NETWORK  
 
A National Open College Network (NOCN) é uma rede nacional formada em 1987, 

constituída por entidades promotoras de educação/formação, que conta com membros do Open 

Colleges (organizações constituídas a nível local, com a missão de fornecer um mecanismo formal 
de reconhecimento das aprendizagens dos adultos), dos Colleges of Further Education (organismos 
educativos orientados para o desenvolvimento de formação profissionalizante e que desenvolvem 
cursos em regime pós-laboral), Universidades, entre outros.  

A NOCN é actualmente a quarta maior entidade que atribui awards/certificados em 
Inglaterra e constitui o maior sistema de acreditação para adultos, utilizando como base o 
referencial de acreditação do NOCN. O sistema NOCN é a maior entidade certificadora de 
qualificações profissionais não NVQ. A NOCN aprova cursos e programas de formação e realiza a 
certificação das aprendizagens dos adultos, tendo por referencial os seus cursos reconhecidos de 
educação/formação. 

O papel da NOCN é melhorar a qualidade dos serviços de acreditação das Open Colleges 

Network (OCN), através de um processo sistemático de avaliação dos seus membros, bem como 
supervisionar a inovação e as boas práticas na acreditação entre membros e associados. Além disso, 
tem a função de representar externamente a perspectiva colectiva das OCN e ainda promover o 
valor dos créditos OCN através da articulação e negociação com outras entidades. 

A NOCN também desenvolve um programa de formação Making choices, Managing 

learning, com a finalidade de apoiar e orientar os adultos na acreditação, aprendizagem e na sua 
articulação com o centro, principalmente aqueles que não tiveram acesso às oportunidades 
tradicionais de educação/formação. Estes programas de apoio e aconselhamento podem ser 
integrados no programa geral de estudos do adulto. Os créditos obtidos nas unidades que 
constituem este programa não conduzem a uma qualificação, mas podem ser utilizados no âmbito 
das qualificações NOCN, na avaliação de acesso ao Certificado de Educação Superior, ou noutros 
programas acreditados pelas OCN. 

O programa Making choices, Managing learning, desenvolve-se de forma flexível, podendo 
articular-se com uma diversidade de oportunidades. Este programa é composto por dois módulos: 
Making choices e Managing learning. O primeiro contém actividades de orientação, com vista à 
tomada de decisão do adulto, à promoção do auto-conhecimento, utilização de informação, 
definição de objectivos, elaboração de uma estratégia, etc. O módulo Managing learning é 
desenvolvido à entrada de um programa de aprendizagem. Permite a definição de objectivos de 
aprendizagem, identificação de oportunidades, planeamento de um programa, compreensão do 
ambiente de aprendizagem, acompanhamento do programa e a progressão para níveis mais 
elevados de aprendizagem (Pires, 2005). 
 

OBJECTIVOS 
 

A finalidade da NOCN é obter uma qualificação profissional através do reconhecimento das 
aprendizagens, através da acumulação e transferência de créditos.  

O grande propósito destas instituições é ampliar as oportunidades de aprendizagem dos 
adultos. 

 

ESTRUTURA GERAL 
 

As qualificações são concebidas para uma população adulta, particularmente para aqueles 
em que as qualificações tradicionais não são indicadas ou se encontram inacessíveis. A ênfase é 
colocada no alargamento do acesso às oportunidades de aprendizagem dos adultos. O seu design é 
flexível, podendo os adultos demonstrarem as suas aprendizagens em níveis diferentes e numa 
diversidade de domínios e áreas ocupacionais. São concebidas de acordo com os princípios de 
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acumulação e transferência de créditos, de forma a garantir a progressão. Os princípios de base 
defendem a creditação centrada nas necessidades do curriculum e o curriculum é centrado nas 
necessidades do adulto. 

O modelo das qualificações é baseado em referenciais de créditos (Credit Framework), que 
são acumulados até à obtenção da qualificação. Estes créditos encontram-se estandardizados a nível 
nacional e são acreditados pelas OCN regionais, distribuídas em todo o território, que desenvolvem 
o serviço de acreditação. 

A estrutura das qualificações NOCN é suportada no número de créditos acumulados de 
forma a atingir diferentes tipos de certificação: Award, Certificate ou Diploma, em diferentes 
níveis. 

Os níveis são comparáveis com a estrutura do sistema NVQ. Os créditos obtidos através das 
OCN são aceites para entrada em níveis de educação superior, por diversas organizações de 
educação/formação e pelos empregadores. Estes níveis vão sendo registados num dossier de 
Créditos pessoal (Credit Folder), que os adultos utilizam com diversas finalidades, nomeadamente, 
para obtenção de emprego, promoções e continuação de estudos (Pires, 2005). 

 

METODOLOGIA 
 

Os programas das OCN são estruturados em unidades, que podem ser avaliadas 
independentemente, permitindo obter e acumular os créditos associados. O adulto elabora um 
portfolio, com apoio do tutor, em que reúne as provas e os comprovativos necessários para a 
acreditação. As unidades de avaliação da NOCN constituem-se como um conjunto coerente de 
resultados de aprendizagem (learning outcomes), estandardizados, com critérios de avaliação 
definidos. As unidades têm um título, para facilitar a sua identificação e fornecem uma descrição 
detalhada das aprendizagens. Os créditos são atribuídos em função dos resultados das 
aprendizagens realizadas. Por conseguinte, os resultados das aprendizagens indicam o que o adulto 
deve saber compreender, ou fazer de acordo com a unidade. Para cada unidade ou grupo de 
unidades existe uma especificação sobre como será feita a avaliação, que metodologias de 
avaliação serão utilizadas (ex.: observação, questionamento oral, exames, trabalhos, projectos, 
etc.), quem serão os avaliadores (tutor, grupo de pares, assessor), que tipo de evidências de 
aprendizagens e registos de avaliação serão utilizados (portfolio, ensaios, check lists, observação de 
tutores, registo em vídeo, testes ou exames, produtos ou projectos, fotografias, etc.). 

No âmbito do programa Making choices, Managing learning, os adultos elaboram um 
portfolio pessoal, que pode ser utilizado como prova para os resultados da aprendizagem e que 
constitui a principal forma de avaliação. Pode conter exercícios de auto-avaliação, reflexões 
pessoais, registos e uma grande diversidade de trabalhos desenvolvidos pelos adultos. 

 

3 – A APL NO ÂMBITO DO ENSINO SUPERIOR 
 
No sector do ensino superior, desenvolveram-se modalidades de reconhecimento e 

acreditação das aprendizagens dos adultos, frequentemente designadas de Accreditation of Prior 

Learning (APL) ou de Assessment of Prior Experiential Learning (APEL).  
O Council for National Academic Awards (CNAA), em 1989, introduziu regulamentação 

preconizando que os programas de estudo deviam integrar créditos adequados para aprendizagens 
anteriores.  

Enquanto que no âmbito do sistema NVQ se exige que a avaliação das aprendizagens 
anteriores seja feita tendo como referência os standards de competências e os critérios de 
desempenho, no ensino superior foram definidas orientações diferentes para a obtenção de créditos: 

i) Os créditos gerais – que são os créditos que têm um determinado valor académico, 
relacionados com um curso, ou nível (ex. capacidade de comunicação ou capacidade para organizar 
factos), ou seja, são créditos que não estão relacionados com cursos particulares;  
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ii) Os créditos específicos - que são os créditos que são atribuídos a programas ou cursos 
específicos e que estão relacionados com os objectivos gerais desse determinado curso. O número 
máximo de créditos obtidos varia de acordo com o diploma em causa (por exemplo: mais de 60 
créditos para um certificado, 240 para um Bachelor – licenciatura –). 

O desenvolvimento das práticas de atribuição e de acumulação de créditos em Inglaterra, no 
âmbito do ensino superior, para além de proporcionar uma maior mobilidade dos adultos, permite 
também o encorajamento da aprendizagem através da abertura do leque de oportunidades, 
incentivando a participação. As práticas de acreditação das aprendizagens anteriores têm sido 
utilizadas ao nível do ensino superior, como um meio de aceder aos graus académicos, pós-
graduações e qualificações profissionais. 

As práticas de APL no Ensino Superior em Inglaterra baseiam-se nos seguintes princípios:  
i) A responsabilidade da elaboração do pedido de reconhecimento dos conhecimentos e das 

competências é do candidato e deve ser suportada com as provas adequadas, apesar de ser prestada 
assistência pela instituição. 

ii) A identificação das aprendizagens anteriores é elaborada a partir de uma reflexão 
sistemática sobre a experiência, da escrita de declarações sobre as aprendizagens e da recolha de 
provas que suportem as declarações; 

iii) A avaliação académica é da responsabilidade do staff académico, que utiliza os 
procedimentos necessários para avaliar as provas relativas às aprendizagens. 

Sempre que se propõe a entrada com a atribuição de créditos específicos, os métodos de 
avaliação devem permitir que o julgamento seja aceite por examinadores externos e por um painel 
de examinadores. A função académica de apoio ao candidato na preparação das provas da 
aprendizagem deve ser separada da função de avaliação dessa mesma aprendizagem (Pires, 2005). 

Este conjunto de princípios orientadores das práticas de APL tem como finalidade a 
promoção da igualdade de oportunidades.  

 

OBJECTIVOS 
 

A principal finalidade da APL no ensino superior é permitir a entrada, ou o posicionamento 
avançado, nos cursos ou programas e a obtenção de créditos de acordo com os produtos finais de 
um curso ou programa. 

No entanto, a entrada inicial ou entrada mais avançada nos cursos ou programas, não 
conduzem necessariamente à certificação, pois esta só poderá ser atribuída no final do 
curso/programa. O processo APL pode conduzir à isenção ou dispensa de algumas partes do 
programa, ou à obtenção de créditos relativos às aprendizagens comprovadas. O desenvolvimento 
da aprendizagem baseada num sistema de créditos contribui para o aumento da flexibilidade e do 
alargamento do acesso ao ensino superior. 

 

ESTRUTURA GERAL 
 
O processo APL no Ensino Superior em Inglaterra engloba dois tipos de acreditação: 

Aprendizagens Certificadas, que têm o reconhecimento de instituições de educação/formação, e 
Aprendizagens não Certificadas ou Experienciais, que são as aprendizagens obtidas através da 
experiência. 

Geralmente, as instituições de ensino superior estabelecem limites relativamente à obtenção 
de isenções e créditos. A título de exemplo, as isenções das aprendizagens obtidas através da 
experiência não podem ultrapassar mais de 50% das componentes de um diploma. 

No Ensino Superior, geralmente, cada faculdade estabelece as suas orientações relativas à 
APL, podendo variar em função das especificidades de cada departamento. Os programas dos 
cursos desenvolvidos servem de referencial de base para a avaliação e acreditação das 
aprendizagens. Apesar de as instituições do ensino superior possuírem os próprios referenciais, têm 
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também como referência as garantias de qualidade desenvolvidas pelos Awarding Bodies e as 
orientações do Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA). 

O HEQC inclui na sua missão o aumento da flexibilidade da oferta, o alargamento do acesso 
ao ensino superior e a elevação das aspirações e da realização dos estudantes. Uma forma de 
promover os créditos da aprendizagem baseia-se na criação de um referencial nacional de créditos, 
que possa facilitar a transferência dos créditos entre as várias instituições (Pires,2005). 

 

METODOLOGIA 
 

A partir das orientações do Higher Education Quality Council (HEQC) cada instituição de 
ensino superior implementa o seu sistema, sendo provável encontrar alguma diversidade ao nível 
das práticas. Apesar de existirem algumas ligações com o sistema NVQ, as instituições de ensino 
superior atribuem a maioria dos processos de acesso à qualificação não existindo uma relação tão 
estreita com os organismos profissionais. 

O processo de acreditação assenta num processo individual, com orientação e 
acompanhamento feito pela instituição. Ao nível da recolha das provas, a metodologia do portfolio 
e o trabalho de projecto são frequentemente utilizados. É possível encontrar uma grande variedade 
de metodologias, incluindo as entrevistas pessoais ou em grupo, os grupos de trabalho, trabalhos 
com apoio dos tutores. 

Para além do portfolio, a avaliação também pode ser efectivada através da realização de 
provas escritas, de entrevistas estruturadas, apresentação de trabalhos realizados pelos candidatos, 
observação de desempenho, etc. 

Algumas instituições de ensino superior possuem serviços de aconselhamento específicos, 
que promovem sessões ou workshops de apoio aos estudantes (para a formalização dos pedidos e 
apoio à elaboração dos portfolios). Geralmente, intervêm neste processo, os conselheiros de APL, 
os tutores, o avaliador, o director do curso e o responsável do departamento. 

Os custos do processo são, geralmente, suportados pelo candidato, sendo determinados pelas 
instituições que prestam o serviço. A título de ilustração, a Universidade de Plymouth cobra como 
valor mínimo um valor idêntico ao da propina de um estudante a tempo parcial, calculado 
relativamente ao número de créditos obtido através do processo de acreditação (Pires, 2005). 
 

Síntese 
 
Em Inglaterra foram implementados diversos sistemas para o reconhecimento das 

aprendizagens dos adultos, no âmbito do Sistema Nacional das Qualificações Profissionais (NVQ), 
na da rede dos Open Colleges e no âmbito do Ensino Superior. 

As práticas de reconhecimento e acreditação são utilizadas para níveis diferentes, tanto em 
domínios técnicos e profissionais, como académicos. No âmbito do NCVQ, o sistema de 
acreditação reporta-se directamente aos referenciais NVQ, baseados em normas de competência. 
No âmbito do ensino superior têm como referência os programas de estudos em vigor nas 
universidades e faculdades. 

Os resultados da APL podem finalizar-se na obtenção de um diploma ou certificado formal, 
ou num reconhecimento parcial (unidades capitalizáveis ou créditos de um diploma ou certificado). 
Permitem, geralmente, a entrada dos candidatos nos cursos sem os diplomas precedentes, o seu 
posicionamento avançado nos programas de estudo, a transferência de créditos, a isenção de partes 
dos programas, etc. 

Estes sistemas procuram alargar o acesso à educação/formação, à flexibilização da entrada 
nos cursos e uma maior mobilidade nos percursos formativos. Fazem parte de uma estratégia 
nacional para elevar o nível das qualificações e para a promoção de maiores oportunidades de 
aprendizagem. 
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3 – PORTUGAL 
 
Embora a experiência portuguesa em matéria de reconhecimento, de validação e de 

certificação dos conhecimentos e das competências seja relativamente recente, tem no entanto, 
vindo a ser desenvolvida por algumas entidades, das quais destacamos o Ministério do Trabalho e 
da Solidariedade Social e o Ministério da Educação, bem como alguns Institutos de Formação e 
Associações. Em Portugal, os centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências (RVCC) e as entidades certificadoras do Sistema Nacional de Certificação 
Profissional (SNCP) são os principais eixos da certificação de competências adquiridas ao longo da 
vida e ligados, mais ou menos directamente, ao sistema educativo e à formação profissional. Estes 
dois sub-sistemas de certificação são vocacionados preferencialmente para a certificação de 
competências com equivalência escolar e para a certificação de competências profissionais. 

Paralelamente a estes sistemas, encontram-se em funcionamento outras iniciativas, 
nomeadamente no âmbito do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e em algumas 
Associações e Instituições. Todas estas iniciativas têm dado o seu contributo para a concretização 
de dispositivos de reconhecimento e de validação das aprendizagens não-formais e informais em 
Portugal. 

A implementação em Portugal destes dispositivos é justificado por um lado, pelo contexto 
nacional, em que uma grande parte de população activa não possui certificação escolar e 
profissional, (segundo Instituto Nacional de Emprego (INE) – cerca de 64,2% da população adulta 
activa não tem os nove anos de escolaridade obrigatória), o que representa uma enorme fragilidade 
e vulnerabilidade do país, não só do ponto de vista interno – na medida em que fragiliza a coesão 
social, as condições de empregabilidade e de responsabilidade – mas também do ponto de vista 
externo, no contexto europeu e no contexto mundial da globalização. Por outro lado, a convicção 
de que uma parte desta população é detentora de conhecimentos e competências acumuladas ao 
longo da vida que nunca foram certificados para efeitos de obtenção de um diploma, pode 
constituir um factor impeditivo da mobilidade formativa e profissional, são factos que 
fundamentam a implementação destes sistemas e dispositivos em Portugal.  

Como aponta o estudo Literacy in the Information Age realizado pela OCDE (2000), 
Portugal encontra-se, numa posição pouco confortável, uma vez que cerca de 80% da população, 
na faixa etária dos 16 aos 65 anos de idade, apresenta competências em literacia que não vão para 
além do nível 2 (em 5 níveis), ou seja, a maior parte da população portuguesa parece ter sérias 
dificuldades ao nível da literacia em prosa, documental e quantitativa nas actividades quotidianas 
de carácter profissional e pessoal.  

Examinamos neste ponto, as práticas de reconhecimento e validação das aprendizagens não-
formais desenvolvidas no Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências (RVCC), os processos RVCC nos Centros de Novas Oportunidades (criados 
recentemente), e ainda o Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências Profissionais 
(RVCC-PRO). No quadro do Sistema Nacional de Certificação Profissional (SNCP), analisamos a 
certificação pela via da experiência no âmbito do Instituto do Emprego e Formação Profissional 
(IEFP). No âmbito do Sistema Formal de Educação examinamos o Ensino Recorrente e as Provas 
Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade Para a Frequência do Ensino 
Superior dos Maiores de 23 Anos. Além destas práticas, também analisamos as iniciativas de 
Balanços de Competências (BC), desenvolvida pela Associação Nacional Oficinas de Projectos 
(ANOP) e pelo IEFP 
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1 – SISTEMAS DE RECONHECIMENTO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS EM PORTUGAL 

 
Os Sistemas RVCC são uma iniciativa que se enquadra nas políticas de prevenção do 

desemprego e de fenómenos de exclusão, quer face ao mercado de trabalho, quer face ao próprio 
Sistema de Educação-Formação (CIDEC, 2004). 

 

1.1 - O Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências  

 
Visando a correcção de um passado marcado pelo atraso no domínio da educação e formação 

de adultos, caracterizado por um elevado défice de certificação escolar e profissional, foi criada por 
decreto-lei a Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos (ANEFA) em 1999. Este 
organismo tinha como prioridade estratégica a promoção da educação e da formação ao longo da 
vida e detinha, entre várias, a responsabilidade da construção de um sistema de reconhecimento e 
validação das aprendizagens informais dos adultos.  

Entretanto, com a nova Lei Orgânica do Ministério da Educação – decreto-lei n.º 208/2002, 
de 17 de Outubro –, a ANEFA foi extinta, e as suas competências foram atribuídas à Direcção 
Geral de Formação Vocacional (DGFV) do Ministério da Educação. Entretanto este organismo foi 
extinto. 

O sistema RVCC tem subjacente a ideia de que a par do reforço da oferta de educação e de 
formação de adultos e, consequentemente, das oportunidades de obtenção de certificações escolares 
e de qualificações profissionais por via formal, deve ser também dada a oportunidade a todos os 
cidadãos e, em particular, aos adultos menos escolarizados e aos activos empregados e 
desempregados, de verem reconhecidas e certificadas as suas competências e conhecimentos que, 
nos mais variados contextos, foram adquirindo ao longo do seu percurso de vida (Despacho n.º. 
262/2001 de 22 Março).  

Na verdade, como aponta o estudo “O Impacto do Reconhecimento e Certificação de 
Competências Adquiridas ao Longo da Vida” realizado pelo Centro Interdisciplinar de Estudos 
Económicos (CIDEC) são os adultos activos empregados (mais de 70%) os que mais procuram o 
processo RVCC, logo seguidos dos desempregados de longa duração (mais de um ano). 

Em Portugal, a procura de certificação e de novas possibilidade de formação, decorrente do 
processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, tem tido um aumento 
significativo. De acordo com as conclusões do estudo acima referido os principais efeitos de um 
processo de RVCC remetem, tipicamente, para certas dimensões pessoais de carácter 
eminentemente subjectivo. De facto, parte significativa dos adultos inquiridos referiu que o 
processo de RVCC teve um “contributo muito importante” para aspectos como o auto-
conhecimento, a auto-estima ou a auto-valorização do indivíduo. A reconstrução ou mesmo 
definição do projecto pessoal do adulto – nomeadamente do seu projecto profissional – foi também 
um efeito observado frequentemente.  

Além do desenvolvimento pessoal, a construção de locais de solidariedade intergeracional, o 
reforço da participação social, o aprofundamento da cidadania e a melhoria da empregabilidade, 
constituem valores e princípios que fundamentam o Sistema de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências (CEDEFOP, 2005) 

 

OBJECTIVOS 
 
Subjacente à criação do Sistema RVCC (Portaria n.º 1082-A/2001, de 5 de Setembro) está o 

objectivo de acolher e orientar os adultos maiores de 18 anos, que não possuam o 9.º ano de 
escolaridade (em Janeiro de 2007, estendeu-se ao 12º ano de escolaridade), para processos de 
reconhecimento, validação e certificação de competências adquiridas ao longo da vida. 
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Este sistema também visa a promoção das condições de informação, orientação e apoio à 
construção de percursos de educação e formação de activos, bem como permitir a conclusão de 
percursos incompletos de formação, através da frequência de acções de formação complementar, 
tendo em vista a certificação. 

A grande finalidade da criação do Sistema RVCC é contribuir para a certificação da 
população adulta, através do reforço da educação e formação ao longo da vida, com um sentido de 
solidariedade intergeracional. 

 

ESTRUTURA GERAL 
 
Com a Portaria n.º 1082-A/2001, de 5 de Setembro, é criada uma rede nacional e centros 

RVCC, a partir da qual se promove o Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências, organizado pela DGFV. Este sistema é complementar em relação 
aos sistemas de educação e formação de adultos já existentes. 

Presentemente, a rede nacional de centros de RVCC cobre o território nacional segundo a 
sua densidade demográfica e a dispersão geográfica, procurando a diminuição das assimetrias 
regionais de forma a favorecer a igualdade de oportunidades. Esta rede, sob a tutela do Ministério 
da Educação, tem vindo a aumentar gradualmente desde o ano 2000. 

A validação e a certificação de competências dos adultos são efectivadas nos centros RVCC 
mediante a apresentação de um pedido de validação de competências pelo adulto, em função do 
referencial de Competências-Chave. O referencial de Competências-Chave está organizado por três 
níveis (B1, B2 e B3) tomando como referência a correspondência com o 1º, 2º e 3º Ciclos do 
Ensino Básico. 

O acto formal de validação de competências realizado por entidades devidamente 
acreditadas, concretiza-se na avaliação, por parte de um Júri de Validação, de todas as evidências 
apresentadas pelo adulto, quer através do seu dossier pessoal, quer através da demonstração, 
sempre que o júri o entender necessário. Este júri é constituído pelo profissional de RVCC que 
acompanhou o adulto no processo de reconhecimento de competências, pelo formador ou 
formadores de cada uma das quatro áreas de Competências-Chave (elementos internos da equipa 
do centro RVCC) e por um avaliador externo, devidamente acreditado. 

Os centros RVCC adoptam um modelo organizacional que dispõe de uma equipa 
permanente, constituída por um director/coordenador, profissionais de RVCC, um animador local, 
e pessoal de apoio financeiro e administrativo, Tem também uma equipa não permanente, 
constituída por formadores e um avaliador externo. 

Para garantir que o sistema RVCC se alicerce em elevados padrões de qualidade, que garanta 
a transparência e rigor no funcionamento do dispositivo RVCC, de forma a legitimar o valor das 
competências reconhecidas e validadas através dos certificados emitidos, foi criada a “Carta de 
Qualidade dos Centros RVCC”, onde são estabelecidos os valores e princípios que devem orientar 
e balizar as actividades dos centros e a sua articulação em rede, tendo sempre em vista a melhoria 
permanente da qualidade dos serviços prestados aos clientes, utilizadores e destinatários do sistema 
RVCC (Carta de Qualidade dos Centros RVCC). 

Similarmente, o Plano Estratégico de Intervenção (PEI) que cada centro elabora anualmente, 
constitui um garante da qualidade do desempenho e dinâmica dos Centros RVCC, ao definir os 
indicadores de verificação que irão permitir a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas e 
a prestação de contas dos resultados da intervenção realizada. 

Neste quadro de garantia da melhoria permanente da qualidade também se inscreve o 
“Acompanhamento e o Sistema de Monitorização e Avaliação dos Centros RVCC”. 

Os centros RVCC têm sido apoiados financeiramente pelo Estado Português e pela 
Comissão Europeia (CIDEC, 2004). 
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METODOLOGIA 
 
Os centros de RVCC utilizam normalmente uma metodologia que assenta na realização de 

Balanço de Competências (BC).  
Para melhor compreendermos a metodologia utilizada durante todo o processo de RVCC, 

temos que ter em conta que a actividade desenvolvida pelos Centros de RVCC se organiza em 
torno de três eixos de intervenção fundamentais: 

i) Reconhecimento de Competências – processo de identificação pessoal das competências 
previamente adquiridas pelos adultos, através do desenvolvimento de um conjunto de actividades, 
que assentam principalmente numa lógica de balanço de competências, no qual se promovem 
ocasiões de identificação e avaliação de competências adquiridas ao longo da vida. Utiliza-se, para 
o efeito, um conjunto diversificado de meios, variáveis consoante o Centro (entrevistas individuais 
e colectivas, actividades práticas, demonstrações, jogos, entre outros), no sentido de permitir aos 
adultos ocasiões de reflexão e avaliação das suas experiências de vida, pessoais e profissionais. 

No decorrer das actividades que integram este eixo de intervenção, o candidato deverá 
construir, com o apoio do profissional de RVCC e dos formadores das quatro áreas de 
Competências-Chave, o seu dossier pessoal, documento onde se encontram todas as evidências 
documentais das competências de que o adulto é portador. 

ii) Validação de Competências – acto formal realizado pelo Centro e que se consubstancia 
num conjunto de actividades que visam apoiar o adulto no processo de avaliação das suas 
competências, relativamente às áreas de Competências-Chave e aos níveis de certificação escolar 
de acordo com o definido no Referencial de Competências-Chave para a Educação e Formação de 
Adultos.  

Este organiza-se em quatro áreas: Linguagem e Comunicação, Matemática para a Vida, 
Tecnologias da Informação e da Comunicação e a Cidadania e Empregabilidade, as quais se 
articulam segundo uma matriz de complexidade crescente, desde o nível básico B1 até ao nível B3, 
o que, para efeitos de certificação, corresponde aos três ciclos de escolaridade obrigatória. 

As áreas de Linguagem e Comunicação, Matemática para a Vida e Tecnologias da 
Informação e Comunicação podem ser considerados de natureza essencialmente instrumental, ou 
operatória. No conjunto, estas áreas de competências concentram as competências básicas de 
literacia e um outro domínio, cada vez mais incontornável, e por muitos já designado de “literacia 
informática”. A área de Cidadania e Empregabilidade, é de âmbito diferente, e visa contribuir para 
que os adultos desenvolvam competências nessas duas vertentes. Tal como é explicitado no 
Referencial de Competências-Chave, esta é uma área com carácter assumidamente transversal, que 
procura trabalhar comportamentos e atitudes (de cidadania e empregabilidade), os quais são 
entendidos como estando fortemente dependentes do domínio das competências instrumentais 
básicas. O Referencial inclui igualmente um campo transversal a todo o currículo – os Temas de 
Vida – que cumprem a importante função de organizar e articular as diferentes áreas de 
competências (Ávila, 2004, p.13-14). 

Este processo culmina com a intervenção do júri de validação, ao analisar e avaliar o dossier 
apresentado pelo adulto, interpretando a correlação entre todas as evidências aí documentadas e o 
Referencial de Competências-Chave e, sempre que necessário, promovendo actividades de 
demonstração das competências menos claramente descritas/documentadas no dossier. 

Finalmente, e tendo sempre em conta o pedido de validação de competências apresentadas 
pelo candidato, o júri deverá ainda posicioná-lo nas várias unidades de competência das áreas de 
Competências Chave de cada um dos níveis B1, B2 e B3. 

iii) Certificação de Competências – é o processo que confirma as competências adquiridas 
em contextos formais, não formais e informais, já validadas e que culmina com o registo destas na 
Carteira Pessoal de Competências-Chave e a emissão de um certificado legalmente equivalente aos 
diplomas dos 3º, 2º e 1º ciclos do ensino básico. 

Tendo em consideração que os Centros RVCC se posicionam em relação a três grandes eixos 
de intervenção, o Reconhecimento, a Validação e a Certificação de competências, os Centros 
RVCC asseguram ainda uma oferta diversificada de serviços a partir de seis funções fundamentais: 
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animação local, informação, aconselhamento, acompanhamento, formações complementares e 
provedoria. 

Ou seja, o processo de candidatura poderá culminar em uma das três situações distintas: 
Certificação, Validação ou ainda, na frequência de Formações Complementares (tendo como 
referência o referencial de Competências-Chave). 

O Sistema RVCC tem ainda outra tarefa, que é a de provedoria, que tem como finalidade o 
apoio do adulto na definição e reconstrução do seu projecto pessoal futuro. Assim, após a 
conclusão do processo de Certificação, o adulto pode ser apoiado na realização do seu projecto 
futuro e encaminhado para níveis mais elevados no âmbito dos sistemas de Educação ou de 
Formação, ou ainda para o Sistema Nacional de Certificação (SNCP), para a certificação das 
competências profissionais (OCDE, 2003; CIDEC, 2004). 

 

1.2 – Centros de Novas Oportunidades: RVCC ao nível do Ensino Secundário 
 
Integrada no plano de acção governativa, foi publicada em 12 de Janeiro de 2007 a Portaria 

n. º 86/2007, que regulamenta a aplicação de um referencial de Competências-Chave nos processo 
RVCC ao nível do ensino secundário. 

Este projecto insere-se num quadro de mobilização e educação/formação de adultos, criando 
as condições que, no tempo, alarguem à população adulta o direito de ver formalmente 
reconhecidos os saberes e competências adquiridos ao longo da vida e, se necessário, completá-los 
para efeitos de obtenção de uma certificação ao nível do secundário, podendo retomar, a qualquer 
momento o processo de formação de acordo com as expectativas pessoais e profissionais. 

O referencial de Competências-Chave ao nível do secundário inscreve-se nas recomendações 
comunitárias em matéria de valorização e validação das aprendizagens não formais e informais, 
numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. A recomendação sobre o conjunto de 
princípios comuns europeus para a identificação e validação das aprendizagens não formais e 
informais, como parte integrante da estratégia europeia “Educação e Formação 2010”. 

A operacionalização do Referencial de Competências-Chave ao nível do ensino secundário 
contribui para a consolidação deste nível de escolaridade como patamar de qualificação dos 
portugueses, através do processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências. 

No quadro da União Europeia (UE), Portugal é um dos países que revela mais baixos níveis 
de qualificação escolar e profissional da população adulta, menos de 50 por cento dos jovens 
adultos (20-24 anos) não concluíram o ensino secundário, enquanto a média da UE se situa acima 
dos 75 por cento.  

Através da portaria n.º 86/2007, a designação de Centros RVCC foi alterada para “Centros 
Novas Oportunidades”. Desta forma, pode-se dizer que presentemente o Sistema Nacional de 
RVCC é constituído por 219 Centros Novas Oportunidades, que são os antigos Centros RVCC do 
ensino básico. 

A iniciativa Novas Oportunidades estabeleceu uma meta ambiciosa, de acordo com a qual, 
até 2010, 650 mil adultos deverão passar por um processo de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências (RVCC), tendo em vista a obtenção de certificação equivalente ao 
ensino básico ou secundário. 

Esta iniciativa destina-se a adultos com 18 anos ou mais, com um mínimo de três anos de 
experiência profissional e que não tenham concluído o ensino secundário. 

Os pressupostos que estão na base do referencial de nível secundário é baseado no facto de 
que, tanto a aprendizagem formal, não-formal e informal contribuem para a aprendizagem ao longo 
da vida. Neste contexto, o aprender ao longo da vida é perspectivado como construção social e 
como um processo contínuo, que considera a dimensão temporal da aprendizagem, do mesmo 
modo que considera a multiplicidade de espaços e contextos dessa aprendizagem. Os indivíduos 
são entendidos como actores principais desse processo e as suas vidas como as relações de 
sustentabilidade para o emergir da aprendizagem (Gomes, 2006b). 
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OBJECTIVOS 
 
A finalidade desta iniciativa é aumentar a qualificação dos adultos, tendo como patamar 

mínimo o 12º de escolaridade. A estratégia definida para os adultos que já estão no mercado de 
trabalho sem terem completado o 12º ano de escolaridade é a de possibilitar uma nova 
oportunidade 

Um dos objectivos traçados é acelerar o ritmo de progressão dos níveis de escolarização 
secundária, ambicionando encurtar o intervalo de tempo que permitirá alcançar os valores médios 
europeus e, desse modo, reunir recursos fundamentais de competitividade equiparados à média dos 
países da EU. 

 

ESTRUTURA GERAL 
 

Os Centos Novas Oportunidades são promovidos por entidades públicas ou privadas com 
significativa implantação e capacidade técnica instalada, aos níveis local, regional e nacional, 
designadamente estabelecimentos de ensino, centros de formação profissional, autarquias, 
empresas e associações. 

A equipa de cada centro é constituída por um director, um coordenador pedagógico, 
profissionais de RVCC e formadores nas diferentes áreas de Competências-Chave, de acordo com 
o número de utilizadores e o plano estratégico de intervenção. 

O coordenador pedagógico, designado pela entidade promotora, é responsável pela 
concepção do plano estratégico de intervenção, pela dinamização da actividade do centro RVCC e 
pela coordenação da equipa técnico-pedagógica. O coordenador pedagógico deve possuir, 
obrigatoriamente, habilitação académica de nível superior. 

O profissional de RVCC é o membro da equipa que, através da interpretação do referencial 
de Competências-Chave, em articulação com os formadores, acompanha o candidato no processo 
de evidenciação e validação de competências. Estes profissionais devem ter igualmente habilitação 
académica superior. 

Os formadores são membros da equipa que através da interpretação do referencial de 
Competências-Chave, em articulação com o profissional de RVCC, reconhecem e validam 
competências e desenvolvem, ainda, as formações complementares que se revelem necessárias para 
aceder à certificação. Os formadores devem possuir habilitação para a docência no domínio de cada 
área de Competências-Chave.  

O eixo de validação de competências consubstancia-se num conjunto de actividades que 
visam apoiar o candidato no processo de avaliação das competências evidenciadas no dossier 
pessoal, relativamente às áreas de Competências-Chave estabelecidas nos respectivos referenciais. 

O acto formal de validação de competências realiza-se perante um júri de validação, 
constituído pelo profissional de RVCC que acompanhou o adulto no processo de reconhecimento 
de competências, pelos formadores de cada uma das áreas de Competências-Chave e por um 
avaliador externo devidamente acreditado. 

A certificação obtida pelo processo RVCC formaliza-se através da emissão de certificado do 
ensino secundário. Sempre que o processo de validação não conduza à emissão de certificado ou 
diploma, é emitida um certificado de validação de competências.  

As entidades competentes para emitir a certificação obtida são os estabelecimentos de ensino 
públicos ou privados com autonomia pedagógica e os centros de formação profissional do IEFP 
(Portaria nº86/2007). 

O financiamento destes centros será conseguido através de reorientação de despesas nos 
Ministérios da Educação e do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, bem como de verbas 
dos Fundos Estruturais (Gomes, 2006a); (Gomes, 2006b). 
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METODOLOGIA 
 
Tendo em conta o Referencial de Competências-Chave de nível secundário, os candidatos 

começam por demonstrar as competências que adquiram ao longo da vida, tanto em contexto 
escolar como através da experiência pessoal e profissional, em três áreas de Competências-Chave: 
Cidadania e Profissionalidade, Sociedade, Tecnologia e Ciência e Cultura, Língua e Comunicação. 

Esta demonstração processa-se com base na construção de um portfolio, onde os adultos 
explicitam as experiências que consideram significativas para obterem a certificação pretendida.  

O portfolio constitui-se assim como um instrumento de cariz reflexivo no qual se explicitam 
e organizam, de forma estruturada, as evidências das competências do referencial de 
Competências-Chave aplicável. 

Consoante a avaliação feita pelos técnicos dos centros e depois de identificadas as lacunas 
dos candidatos, os adultos podem ter de realizar acções de formação complementar de curta 
duração, a decorrer no próprio centro ou nalguma entidade associada, ou podem ser encaminhados 
para um Curso de Educação e Formação de Adultos (EFA), com a indicação do percurso que 
devem desenvolver. 

Os cursos EFA, organizados por módulos, possibilitam uma resposta flexível, ajustada a 
cada adulto, permitindo que cada candidato frequente apenas a formação de que necessita. 

O processo fica concluído com a apresentação e discussão do portfolio, que deverá 
demonstrar as competências adquiridas pelo adulto, perante um júri. Se o júri reconhecer essas 
competências, valida-as e é emitido um certificado equivalente ao ensino secundário (Gomes, 
2006). 

Enquanto quadro de referência para todo o processo de balanço pessoal, reconhecimento e 
validação de competências adquiridas ao longo da vida, este Referencial assenta numa organização 
em três Áreas de Competências-Chave: 

Cidadania e Profissionalidade (CP) – Nesta Área, pretende-se evidenciar, reconhecer e 
certificar Competências-Chave da e na cidadania democrática resultado da aprendizagem reflexiva. 
Todos os que partilham vivências democráticas através da aprendizagem reflexiva da cidadania 
democrática e da sua prática comunitária apelam ao pensamento crítico e à reflexão sobre a acção e 
é também assim que deve ser entendida a prática da cidadania. Uma vez que uma das razões 
apontadas pelos adultos para frequentarem acções de formação é a melhoria da sua situação 
profissional, faz todo o sentido a área da profissionalidade. Esta área concretiza as suas 
Competências-Chave a partir da dimensão social, cognitiva e ética. Trata-se, portanto, de um 
campo transversal, que “fala”, “comunica” e “suporta “cada uma das outras duas Áreas de 
Competências-Chave incluídas no Referencial. 

Sociedade, Tecnologia e Ciência (STC) – Esta Área trabalha a evidenciação de 
Competências-Chave em campos que envolvem saberes formalizados e especializados cada vez 
mais complexos. Trata-se de uma visão integrada da ciência, tecnologia e sociedade. Estas 
competências articulam-se profundamente com as questões tratadas nas outras áreas, como a 
comunicação ou a cidadania. Esta área é considerada uma área instrumental e operatória. 

Cultura, Língua, Comunicação (CLC) – Esta Área centra-se em Competências-Chave que 
possam ser evidenciadas, reconhecidas e certificadas em três dimensões distintas – cultural, 
linguística e comunicacional – que se complementam e se articulam também de forma integrada 
contextualizada, tal como na Área STC. Trata-se aqui de um conjunto de Competências-Chave que 
se constrói em torno da dimensão cultural da vida dos indivíduos nas sociedades contemporâneas, 
da dimensão línguística (inequivocamente transversal) e da dimensão comunicacional que cruza 
questões mediáticas, tecnológicas e sociais que são hoje uma realidade incontornável, e por vezes 
central, na vida dos cidadãos. Esta perspectiva corresponde à centralidade da construção identitária 
da pessoa adulta, feita de uma multiplicidade de dimensões, que se projecta e concretiza no 
quotidiano de cada um de forma indivisível. 

Neste Referencial está presente uma perspectiva integradora que supõe a existência de uma 
forte interacção das diferentes Áreas, já que o domínio de competências específicas de cada uma 
delas enriquece e facilita a aquisição de outras, reconhecendo-se que algumas competências são 
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comuns às diferentes Áreas, resultantes da visão de transversalidade transmitida pela noção de 
Competências-Chave. Desta forma, a abordagem autobiográfica das histórias de vida do adulto 

constituem o ponto de partida e motor da desocultação, evidenciação e validação das competências. 
Elas constituem igualmente o motor do desenvolvimento dos percursos formativos assentes em 
Competências-Chave. 

 

1.3 – Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências Profissionais  
 

A questão do reconhecimento e certificação de competências desenvolvidas fora dos 
sistemas formais de educação e formação assume particular relevância no contexto português, 
tendo em conta a forma como uma parte significativa da população activa adquiriu os saberes 
necessários à ocupação dos postos de trabalho. As empresas continuam a constituir um lugar 
privilegiado de aquisição de competências, através da prática de trabalho, substituindo-se muitas 
vezes à acção do Estado na produção dos saberes necessários ao respectivo contexto 
organizacional. 

Afirma-se frequentemente que a população activa portuguesa apresenta graves défices de 
qualificação, mas é importante questionar se não será esta população bastante mais qualificada 
daquilo que se pensa. Não se tratará, em alguns casos de uma impossibilidade formal de 
demonstrar essa qualificação pelo facto dos profissionais não possuírem os títulos correspondentes 
aos saberes efectivamente detidos. 

De facto, após alguns anos de experiência profissional, os activos adquirem saberes e 
desenvolvem competências que lhes permitem desempenhar uma determinada actividade 
profissional, não raras vezes com grande eficiência, pelo que estas aprendizagens devem ser 
formalmente reconhecidas e capitalizadas num processo de formação contínua e de valorização dos 
cidadãos, constituindo verdadeiras segundas oportunidades de acesso a níveis mais elevados de 
escolaridade e de qualificação. 

Tendo subjacentes estes princípios, foi desenvolvido em Março de 2005 pelo IEFP, o 
dispositivo RVCC-PRO, que visa contribuir para o acréscimo da qualificação profissional e 
empregabilidade dos adultos activos e incentivar a aprendizagem ao longo da vida através da 
valorização de todas as aprendizagens realizadas, em diferentes situações, pelos profissionais. 
 

OBJECTIVOS 
 
O objectivo do dispositivo RVCC-PRO é reconhecer, validar e certificar competências que 

os profissionais, com mais de 18 anos, adquirem através da sua experiência de trabalho, atribuindo-
lhe equivalência aos níveis de qualificação profissional através de um Certificado de Formação 
Profissional. 

Este dispositivo pretende contribuir para o acréscimo dos níveis de qualificação profissional 
formal da população activa, através da possibilidade de reconhecer as aprendizagens desenvolvidas 
pelos adultos fora dos sistemas de educação e formação, tendo em conta a sua experiência de 
trabalho. 
 

ESTRUTURA GERAL 
 

O dispositivo RVCC-PRO encontra-se disponível nos centros de formação profissional da 
rede do IEFP para profissões que o IEFP dispõe de oferta formativa. 

Apesar deste dispositivo se centrar essencialmente no reconhecimento das competências 
profissionais, foi desenvolvido de forma a ser articulado com o Sistema RVCC escolar, sempre que 
o candidato necessite, em simultâneo, de uma resposta de certificação escolar e profissional. 

Neste dispositivo, os candidatos são submetidos a um processo de identificação e 
reconhecimento das competências detidas, bem como das competências em falta por comparação 
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ao referencial de formação, ou seja, ao itinerário do curso de formação profissional do IEFP 
respectivo. 

Os candidatos efectuam a candidatura nos Centros de Formação Profissional que 
desenvolvem o processo na profissão pretendida. Cada saída profissional tem, no entanto, 
condições específicas. Deste modo, o processo é desenvolvido ao longo de um conjunto de sessões, 
durante as quais os candidatos são apoiados por técnicos e formadores da área profissional, na 
identificação e reconhecimento das respectivas competências e na recolha de evidências que as 
comprovem, bem como na sua demonstração.  

Trata-se de um processo que se pretende formativo e valorizador das experiências pessoais e 
profissionais dos candidatos e que culmina na emissão de um “Registo das Competências 
Validadas” e de um “Plano Individual de Formação” para orientar a aquisição das competências em 
falta relativamente à profissão pretendida. Caso o candidato demonstre ser detentor de todas as 
competências, no final do processo ou após frequência da formação recomendada, terá acesso a um 
certificado equivalente ao emitido no final dos cursos de formação profissional do IEFP. 

 

METODOLOGIA 
 
Os candidatos são avaliados por uma comissão que valida as competências detidas e 

identifica as competências em falta, indicando a formação adicional que deve ser frequentada para 
obter a certificação final. Esta comissão de validação pode ser constituída por técnicos superiores 
de formação, técnico de formação profissional, ou por formadores da área técnica que desenvolvam 
as funções de tutor RVCC. 

Os candidatos são avaliados face aos Referenciais de Formação do IEFP, candidatando-se a 
um certificado correspondente a determinado curso deste instituto. No caso dos candidatos não 
possuírem a totalidade das competências exigidas pelo Referencial de Formação, será elaborado 
um Plano Individual de Formação que o orienta para formações que permitam o acesso à 
certificação total, através da frequência dos módulos em falta. 

No final do processo RVCC-PRO, os candidatos obtêm uma certificação total ou parcial das 
respectivas competências através da emissão de um Certificado de Formação Profissional de nível, 
2 ou 3, prevendo-se também o alargamento ao nível 4, que comprova a detenção da totalidade das 
competências correspondentes a um determinado curso do IEFP e o Registo de Competências 
validadas e necessidades de formação que é emitido nos casos em que os candidatos só detêm uma 
parte das competências do referencial de formação. Este documento comprova as competências que 
o candidato detém, identifica as competências em falta e apresenta o Plano Individual de Formação 
(PIF) a realizar para obtenção da certificação total. 

 

2 – A CERTIFICAÇÃO PELA VIA DA EXPERIÊNCIA  
 

2.1 – A Certificação Pela Via da Experiência no Âmbito do Sistema Nacional de 
Certificação Profissional  

 
Na sequência do Acordo de Política de Emprego, Mercado de Trabalho, Educação e 

Formação, foi criado em 1992 através do dec.-lei n.º 95/92 de 23 de Maio, o Sistema Nacional de 
Certificação Profissional (SNCP), com a finalidade de implementar a certificação profissional dos 
trabalhadores, qualquer que seja a via de obtenção das qualificações – formação, experiência 
profissional ou equivalência de títulos noutros países – de forma a responder às exigências da livre 
circulação das pessoas na CE e contribuir para a transparência das qualificações. 

Saliente-se que o SNCP foi criado num contexto sócio-económico fortemente marcado pela 
importância e necessidade estratégica de qualificação dos recursos humanos nacionais, de forma a 
fazer face a desafios, como a melhoria do sistema de emprego (caracterizado por uma mão-de-obra 
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com baixos níveis de habilitações e qualificações profissionais, bem como uma taxa de abandono 
escolar precoce elevada) e ao novo desafio colocado pela entrada de Portugal na UE. 

Um dos traços mais marcantes do SNCP radica no seu carácter tripartido, ou seja, os vários 
órgãos que dele fazem parte são constituídos pela Administração Pública, Confederações Patronais 
e Confederações Sindicais. Este diálogo social tem a grande vantagem de permitir resultados e 
responsabilidades socialmente partilhadas pelas diversas entidades intervenientes no 
funcionamento do mercado de trabalho. 

A coordenação geral deste sistema é da responsabilidade do Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social, em articulação, em razão da matéria, com outros ministérios específicos das 
áreas profissionais abrangidas, ou com as regiões autónomas, com a participação dos parceiros 
sociais. A sua coordenação e gestão são garantidas pelo Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, pela Comissão Permanente de Certificação (CPC) e pelas Comissões Técnicas 
Especializadas (CTE) de âmbito sectorial.  

À CPC compete a criação das CTE, a aprovação dos perfis profissionais propostos pelas 
CTE, e ainda a aprovação das normas específicas de certificação.  

As CTE são constituídas por sector de actividade ou área profissional e têm como principais 
atribuições a identificação/selecção das profissões em que a certificação poderá constituir uma mais 
valia para o sector, a determinação dos perfis profissionais e a emissão de pareceres sobre o seu 
conteúdo (descrição das actividades desenvolvidas no exercício de uma profissão e as 
competências mobilizadas para esse fim - conhecimento, saberes-fazer, saberes-ser); também 
propõem as normas de certificação, que posteriormente são publicadas em diploma legal e ainda, 
definem os requisitos que os cursos de formação devem cumprir para serem homologados (IEFP, 
2006). 

A operacionalização da certificação é feita pelas Entidades Certificadoras (por sector ou área 
profissional) que são organismos da Administração Pública com competência para emitir 
certificados, para a homologação dos cursos de formação profissional e para a elaboração do 
“Manual de Certificação”. 

A certificação profissional, tal como é definida na legislação, comprova a “formação, 
experiência ou qualificação profissional, bem como, eventualmente, da verificação de outras 
condições requeridas para o exercício de uma actividade profissional” (nº.1 do art. 2º. do dec.-lei 
n.º 95/92, de 23 de Maio). Ou seja, a certificação profissional permite assegurar que um 
profissional detém as competências necessárias ao exercício de uma profissão, por referência a um 
descritivo de actividades de referência fixadas no âmbito do SNCP, e pode ser atribuída através de 
dois tipos de certificado: o Certificado de Formação Profissional (CFP) e o Certificado de Aptidão 
Profissional (CAP). 

O CFP é o documento comprovativo de que o seu titular atingiu os objectivos definidos nos 
programas dos cursos ou acções de formação profissional. Na base de cada CFP emitido encontra-
se um perfil profissional, que serve de referencial para a avaliação das competências dos candidatos 
ao título.  

O CAP é um título oficial que, mediante avaliação adequada, comprova a competência para 
o exercício de uma actividade profissional, bem como o nível de qualificação e a equivalência a 
habilitações escolares, quando é caso disso.  

Tanto a certificação profissional obtida pelo CFP, como pelo CAP, é feita segundo uma 
estrutura de níveis de qualificação – B1, B2, ou B3 – que têm como referência a correspondência 
com os 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico (OCDE, 2003; CEDEFOP, 2005). 

O quadro legal de certificação profissional consagra três vias de acesso através das quais os 
candidatos podem obter o CAP: Formação Profissional, para quem concluiu com aproveitamento 
um curso de formação, previamente homologado pela entidade certificadora; reconhecimento de 
títulos, para quem detém títulos profissionais ou de formação emitidos noutros países comunitários 
ou, nos casos em que existam acordos de reciprocidade de reconhecimento de títulos, em países 
terceiros; e a experiência profissional. 

Neste momento, é a experiência profissional que nos interessa abordar. A certificação 
profissional obtida pela via da experiência profissional assume uma importância extraordinária do 
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ponto de vista social e de dignificação dos profissionais, ao contabilizar e reconhecer todas as 
competências adquiridas durante uma “vida profissional”, potenciando o reconhecimento das 
qualificações dos activos e situando-os em termos de necessidades de formação que os preparem 
para dar resposta às necessidades das empresas. 

Refira-se que o CAP emitido aos candidatos que comprovem a respectiva aptidão 
profissional é exactamente igual qualquer que seja a via de acesso. O objectivo da certificação dos 
indivíduos é comprovar as competências efectivamente detidas pelos profissionais, atribuindo-lhes 
igual valor, numa perspectiva de não discriminação (DGFV et al., 2005). 

Conforme o Dec. Regulamentar n.º 68/94, de 26 de Novembro de 1994, que estabelece as 
condições gerais de emissão dos certificados de aptidão pela via da experiência, podem-se 
candidatar ao CAP pela via da experiência profissional, os candidatos que tenham aprendido a 
desenvolver uma actividade, sem terem frequentado qualquer curso de formação. Para tal, só têm 
que comprovar que sabem desempenhar as actividades descritas no perfil profissional de referência 
e que cumpram determinados requisitos legais.  

O processo de reconhecimento encontra-se estabelecido no Manual de Certificação e inclui a 
análise do currículo, entrevista técnica e provas de avaliação. No entanto, se a avaliação do 
conjunto formado pelo currículo e pela entrevista técnica for positiva, o júri poderá dispensar o 
requerente da prestação de provas, com excepção das profissões com incidência na saúde e 
segurança das pessoas. 

A experiência do SNCP em matérias de reconhecimento e validação das competências 
adquiridas informalmente tem sido desenvolvida relativamente a vários profissionais, dos quais 
destacamos os formadores, motoristas de táxis, profissionais de fabricação mecânica, técnicos de 
segurança e higiene no trabalho, técnico comercial, empregado comercial, técnico de vendas entre 
outros. 

Para melhor compreendermos o processo de certificação pela via da experiência no âmbito 
do SNCP, onde se insere o perfil profissional de Técnico de Vendas, vamos agora apresentar o 
processo de certificação pela via da experiência profissional destes profissionais. 
 

Certificação do Técnico de Vendas  
 

O Técnico de Vendas é um profissional que promove e efectua a venda de produtos e ou 
serviços, através de contactos estabelecidos com clientes, com vista à sua satisfação. 

 

OBJECTIVOS 
 

A certificação pela via da experiência profissional do Técnico de Vendas procura obedecer à 
lógica da validação das competências adquiridas em contextos não-formais e informais. Nela se 
incluem, naturalmente, as aprendizagens ocorridas em múltiplos contextos, particularmente o do 
exercício profissional, o da experiência de vida e o de actividades formativas não-formais ou 
quaisquer outros. 

O intuito da certificação do Técnico de Vendas é promover a melhoria das qualificações e o 
seu ajustamento ao mercado de emprego, de forma a poder reflectir-se nas qualificações requeridas 
para um desempenho profissional adequado (Portaria n.º 659/2003, de 30 de Julho). 

 

ESTRUTURA GERAL 
 

A responsabilidade pela operacionalização do processo de certificação cabe à Direcção-
Geral do Comércio e da Concorrência, (DGCC), que é a entidade certificadora com competência 
para emitir os CAP relativos aos perfis profissionais de Técnico de Vendas, bem como para 
homologar os respectivos cursos de formação profissional. 

A certificação profissional dos Técnicos de Vendas, além de poder ser adquirida pela via da 
experiência, também pode ser obtida pela via da formação (frequência com aproveitamento de 
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formação homologada pela entidade certificadora), ou pela via da equivalência de títulos emitidos 
noutro país. 

Podem candidatar-se ao CAP de Técnico(a) de Vendas, pela via da experiência, os 
candidatos que tenham o 12.º ano de escolaridade, ou equivalente, e possuam experiência 
profissional de pelo menos 3 anos, na área das vendas. 

Não obstante, até 29 de Outubro de 2006, os candidatos à certificação de Técnico(a) de 
Vendas pela via da experiência, podiam candidatar-se ao CAP, desde que possuíssem o 9º ano de 
escolaridade ou equivalente ou experiência profissional, de pelo menos 3 anos na área das vendas. 

A experiência profissional tem que ser comprovada mediante a apresentação de documento 
da Segurança Social ou das Finanças e por uma declaração emitida pelas entidades empregadoras 
ou associações sindicais (Manual de Certificação). 

Os procedimentos relativos à apresentação da candidatura estão estabelecidos no Manual de 
Certificação. 

 

METODOLOGIA 
 
O processo de avaliação pela via da experiência está dependente da comprovação das 

competências definidas no perfil profissional e integra a análise curricular efectuada pela entidade 
certificadora, uma entrevista técnica e uma prova teórico-prática, perante um júri tripartido 
(Portaria n.º 659/2003, de 30 de Julho). 

O CAP de Técnico de Vendas é válido por um período de 8 anos, a sua renovação está 
dependente da manutenção de competências, através da actualização científica e técnica, obtida 
pelo exercício profissional de pelo menos três anos e formação contínua de pelo menos cento e 
trinta horas.  

 

2.2 – A Certificação pela via da Experiência no Âmbito do Instituto Do 
Emprego e de Formação Profissional  

 
Para além da actividade certificadora desenvolvida no âmbito do SNCP o IEFP também 

desenvolve processos de certificação pela via da experiência profissional, enquanto entidade 
formadora. Apresentamos a seguir o caso dos profissionais de serviços pessoais (Circular 
Normativa 3/2001 de 14 de Fevereiro). 

 

Profissionais de Serviços Pessoais (Cabeleireiro, Esteticista e afins) 
 

OBJECTIVOS 
 
A finalidade deste processo é avaliar e certificar a aptidão profissional dos indivíduos que 

exercem as profissões respeitantes à área de serviços pessoais (penteado e estética), que em 
Portugal são profissões regulamentadas (em que é obrigatória a posse de um Certificado – Carteira 
Profissional). 

São destinatários os profissionais que exercem esta actividade profissional (cabeleireiros, 
esteticistas e afins) sem a posse do respectivo título profissional, desde que possuam as habilitações 
escolares mínimas obrigatórias (4, 6 ou 9 anos escolaridade, consoante a data de nascimento) e os 
comprovativos temporais de experiência profissional. 

 

 

 



 

 
108

ESTRUTURA GERAL 
 

Quem operacionaliza o processo de avaliação e de certificação são os centros de Formação 
Profissional do IEFP com oferta formativa nesta área, em articulação com as Delegações 
Regionais, sendo a coordenação nacional da responsabilidade do Departamento de Certificação do 
IEFP. 

Os técnicos que intervêm no processo são formadores e técnicos de formação (especialistas 
nos diversos domínios visados) e representantes dos parceiros sociais relativos a este domínio de 
actividade, nomeadamente na constituição do júri de avaliação. 

Como referimos anteriormente, a certificação profissional baseia-se sempre nos referenciais 
profissionais, ou seja, nos perfis profissionais e nas regras/requisitos de certificação publicados em 
diploma legal, previamente acordados entre a Administração Pública e os Parceiros Sociais. 

 

METODOLOGIA 
 
Os candidatos fazem a sua inscrição nos Centros de Emprego ou Centros de Formação do 

IEFP, apresentando a documentação exigida, que normalmente inclui comprovativos do exercício 
da actividade profissional emitidos pela Segurança Social, Direcção Geral de Finanças ou 
Entidades Patronais. 

Os candidatos à avaliação de competências podem frequentar acções de formação de 
reciclagem disponibilizada gratuitamente nos Centros de Formação Profissional, antes de se 
submeterem às provas de avaliação. 

As provas de avaliação são constituídas por uma prova teórica, prova prática e uma 
entrevista técnica, pretendendo-se que sejam expressivas dos conhecimentos (teóricos e práticos) 
exigidos à profissão. Estas provas são avaliadas por um júri, composto por um representante do 
IEFP, um representante das associações sindicais e um representante das associações patronais 
expressivas do domínio profissional (Pires, 2005). 

Se o candidato não obter aprovação nas provas (e não ter frequentado a acção de reciclagem 
prévia), deve frequentar obrigatoriamente a acção de reciclagem para poder ser admitido a uma 
nova prova de avaliação. Após duas reprovações nas provas de avaliação, o candidato não pode 
voltar a candidatar-se pela via da experiência profissional, ficando o seu acesso à certificação 
dependente da frequência de um curso de formação profissional inicial. 

Aos candidatos considerados aptos é atribuído um Certificado de Aptidão Profissional 
(Circular Normativa 3/2001 de 14 de Fevereiro). 

 

3 – O RECONHECIMENTO NO ÂMBITO DO SISTEMA EDUCATIVO 
FORMAL  

 
No espaço do Sistema Educativo formal distinguem-se duas situações em que as 

aprendizagens não-formais e informais podem ser ratificadas para fins de prosseguimento de 
estudos: são os casos do Ensino Recorrente e o do acesso ao Ensino Superior através das provas 
especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior 
dos maiores de 23 anos (antigo Exame Extraordinário de Avaliação de Capacidades para acesso ao 
Ensino Superior). 

 
3.1 – Ensino Recorrente 
 
O Ensino Recorrente representa uma segunda oportunidade de educação para aqueles que 

não tiveram oportunidade de entrar no sistema educativo, em idade própria ou que abandonaram 
prematuramente o sistema regular de ensino. O Ensino Recorrente constitui uma modalidade 
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especial de educação escolar, considerada prioritária face à situação educativa da população adulta 
portuguesa e às exigências da sociedade actual. 

As formas de acesso e os planos de estudo são organizados de forma distinta, tendo em conta 
os grupos etários a que se destinam, a experiência de vida entretanto adquirida e o nível de 
conhecimentos demonstrado.  

Destina-se à escolarização de indivíduos que já não se encontram na idade escolar normal de 
frequência do ensino básico e secundário. Existe oferta de ensino recorrente para todos os níveis 
escolares não superiores. O ensino recorrente organiza-se segundo um plano de estudos, adequado 
ao nível etário a que se destina e atribui certificados e diplomas equivalentes aos conferidos pelos 
ensinos básico e secundário regulares (OCDE, 2003). 

A frequência desta modalidade de ensino implica a elaboração de um Itinerário Individual de 
Formação, estabelecido entre o aluno e a escola, prévio à efectivação da matrícula. 

A frequência deste ensino pode ser feita em regime presencial ou não presencial. 
Embora o ensino recorrente vise a obtenção dos certificados e diplomas conferidos pelo 

ensino regular, apresenta, no entanto, características próprias que decorrem da adaptação a um 
público específico e da sua natureza de escolaridade de segunda oportunidade (Dec. - Lei n.º 74/91 
de 9 Fev.). 
 

OBJECTIVOS 
 
O Ensino Recorrente é uma modalidade de ensino que tem como objectivo criar uma 

segunda oportunidade para quem abandonou precocemente a escola ou não conseguiu completar a 
escolaridade no período normal.  

Este modelo de ensino permite conciliar a frequência de estudos com uma actividade 
profissional e também possibilita o prosseguimento de estudos no Ensino Superior. 

 

ESTRUTURA GERAL 
 
Esta modalidade de ensino caracteriza-se pela flexibilidade e adaptabilidade dos ritmos de 

aprendizagem à disponibilidade, aos conhecimentos e às experiências dos alunos, traduzindo-se 
num esquema de unidades capitalizáveis, com conteúdos, objectivos, avaliação e certificação 
próprias. O acesso a cada ciclo é garantido a quem possua o diploma do ciclo anterior, ou a quem, 
através de uma avaliação diagnóstica, demonstre possuir os pré-requisitos necessários à sua 
frequência. Esse acesso pode ser solicitado em qualquer momento do ano lectivo. 

O percurso formativo do aluno é negociado entre ele e a escola através de um Itinerário 
Individual de Formação, que sendo condição prévia da matrícula, pode, porém, ser renegociado em 
qualquer momento. Não existe regime de faltas, sendo a assiduidade registada numa folha de 
presenças, dada a sua importância no processo de avaliação. 

A avaliação é feita no final de cada unidade em momentos acordados entre cada aluno e o 
professor. A flexibilidade deste modelo organizativo cria as condições necessárias a uma formação 
centrada no aluno, que integra a sua experiência de vida, respeita o seu ritmo individual de 
aprendizagem e assenta na responsabilidade e autonomia. 

Para a obtenção do diploma da escolaridade obrigatória (Ensino Recorrente Básico) é 
necessário ter idade superior a 15 anos, enquanto que para o diploma do ensino secundário (Ensino 
Recorrente Secundário) é necessário ter idade superior a 18 anos. O acesso ao Ensino Recorrente 
depende da existência de uma das seguintes condições: diploma do nível precedente ou realização 
de uma avaliação diagnóstica (Pires, 2005). 
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METODOLOGIA 
 

A legislação estipula que os conhecimentos adquiridos previamente podem ser reconhecidos 
e creditados como equivalentes a unidades ou níveis de ensino recorrente. Desta forma, pretende-se 
reconhecer o valor formativo da experiência adquirida em contextos não-formais e informais. 
Assim, se o candidato não possuir o diploma do nível prévio, poderá ser avaliado por um júri 
(através de uma entrevista, de um teste ou trabalho). Se evidenciar que possui os conhecimentos 
previstos nas unidades ou disciplinas que compõem o programa, são atribuídas equivalências e o 
seu posicionamento pode ser feito num ponto mais avançado do percurso educativo. Por 
conseguinte, em função dos conhecimentos prévios, o candidato poderá realizar um percurso 
individual de aprendizagem, acordado com a escola. Segundo os princípios subjacentes a este tipo 
de ensino, cada unidade é realizada de acordo com o ritmo, disponibilidade e interesse do aluno. O 
diploma final é obtido quando o aluno conseguir aprovação em todas as disciplinas. 

 

3.2 – Provas Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade Para 
a Frequência do Ensino Superior dos Maiores de 23 Anos 

 
Actualmente, a temática do reconhecimento e da validação de competências no ensino 

superior tem vindo a assumir uma crescente centralidade na discussão sobre a educação no ensino 
superior em toda a Europa, e também em Portugal. 

Esta temática tem sido reforçada, com o imperativo de implementação do Processo de 
Bolonha, que pretende que a concepção dos cursos superiores seja feito na lógica da aquisição de 
competências.  

Este processo, além de visar a mobilidade, a certificação de estudos e a empregabilidade, tem 
também como intuito fomentar a aprendizagem ao longo da vida e para isso, obriga-se a 
implementar um sistema de créditos e à aquisição de créditos fora do sistema formal de ensino 
superior.  

Numa perspectiva de política educativa, o Processo de Bolonha iniciou-se informalmente em 
Maio 1998, com a declaração de Sorbonne, e arrancou oficialmente com a Declaração de Bolonha 
em Junho de 1999, a qual define um conjunto de etapas e de passos a dar pelos sistemas de ensino 
superior europeus no sentido de construir, até ao final da presente década, um espaço europeu de 
ensino superior globalmente harmonizado. 

No seguimento do compromisso político assumido em Bolonha, os Ministros da Educação 
Europeus reunidos em Praga em Maio de 2001, reconheceram que é vital para este processo a 
promoção da aprendizagem ao longo da vida. Este aspecto foi igualmente reforçado na conferência 
em Bergen em 2005. Foi reafirmado que através do Processo de Bolonha se pretende que a 
formação seja percepcionada como uma etapa ao longo da vida. Como tal, a aprendizagem não se 
esgota na estrutura nacional de ensino, englobando todo um conjunto de outras actividades de 
formação. 

Perante este contexto, Portugal para reforçar a implementação de uma política na lógica de 
aprendizagem ao longo da vida e de promoção de igualdade de oportunidades no acesso ao ensino 
superior, restruturou a sua legislação no que diz respeito às condições especiais de acesso e 
ingresso ao ensino superior, com a publicação do Decreto – Lei n.º 64/2006 de 21 de Março, o qual 
pode ser aplicado a partir do ano lectivo 2006/2007. 

Assim, foi revogado o Regulamento do Exame Extraordinário de Avaliação de Capacidades 
para Acesso ao Ensino Superior e alterada a designação para “provas especialmente adequadas 
destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos. 

Esta mudança aconteceu porque se constatou que o Exame Extraordinário de Avaliação de 
Capacidades para Acesso ao Ensino Superior apresentava algumas insuficiências, sendo alvo de 
algumas críticas. Os pontos críticos mais apontados têm a ver com uma avaliação insuficiente e 
com a inadequação das provas aos diversos cursos. As provas eram muito escolarizadas, o que 
levava a muito insucesso. Por outro lado, verificava-se uma inadequação destas provas para o 
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acesso ao ensino superior. Com a implementação das provas especialmente adequadas destinadas a 
avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, deu-se a 
possibilidade às instituições de ensino superior de poderem por si só, avaliar as competências 
necessárias para frequentarem os seus cursos. Além disto, foi dilatada a idade para a realização 
destas provas, passando dos 25 para os 23 anos. 

 

OBJECTIVOS 
 
Como refere o decreto-lei n.º 64/2006, no seu artigo 3º, as provas especialmente adequadas 

destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos 
visam ajuizar a aptidão para a frequência de um curso de licenciatura num estabelecimento de 
ensino superior. No entanto, também podem ser realizadas provas especiais de acesso a cursos de 
acessso ao ensino superior em geral. 
 

ESTRUTURA GERAL 
 
Estas provas aplicam-se a todos os estabelecimentos de ensino superior, com excepção dos 

ministrados em estabelecimentos de ensino superior público militar e policial. 
Dada a autonomia científica e pedagógica que vigora, em regra, para os estabelecimentos de 

ensino superior, a responsabilidade pela selecção dos candidatos cabe ao órgão legal e 
estatutariamente competente de cada estabelecimento de ensino superior, que deverá fixar em 
pormenor os respectivos procedimentos, dentro do quadro legislativo e regulamentar em vigor. 

Estas provas são realizadas anualmente e podem requerer a sua inscrição todos os candidatos 
que completem 23 anos até ao dia 31 de Dezembro do ano que antecede a realização das provas. 

A inscrição para a realização das provas é apresentada no estabelecimento de ensino superior 
onde o candidato pretende ingressar. 

O número total de vagas abertas anualmente em cada estabelecimento de ensino para estas 
provas não pode ser inferior a 5% do número de vagas fixado para o conjunto dos cursos desse 
estabelecimento de ensino para o regime geral de acesso. A distribuição das vagas pelos cursos 
ministrados em cada estabelecimento de ensino é feita pelo seu órgão legal e estatutariamente 
competente. 

A organização e realização das provas é da competência de júris nomeados pelo órgão legal 
e estatutariamente competente do estabelecimento de ensino superior a que se destinam. 

Todavia, a legislação estipula que no regulamento deve constar, além dos prazos e das regras 
de inscrição, os componentes que integram as provas, a composição e forma de nomeação do júri e 
também os critérios de classificação e de atribuição da classificação final. 

A aprovação nas provas para o acesso ao ensino superior produz efeitos para a candidatura 
ao ingresso no par estabelecimento/curso para que tenham sido realizadas. No entanto, as provas 
podem ser utilizadas para a matrícula e inscrição em mais que um curso do mesmo estabelecimento 
de ensino superior. 

Existe também a possibilidade de qualquer estabelecimento de ensino superior admitir a 
candidatura à matrícula e inscrição num dos seus cursos estudantes aprovados em provas de 
ingresso em outros estabelecimentos de ensino superior (Dec.-Lei n.º 64/2006 de 21 de Março). 

 

METODOLOGIA 
 
Embora a avaliação da capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 

anos possa apresentar as formas que sejam consideradas mais adequadas para cada curso e para 
cada perfil de candidato, em cada estabelecimento de ensino superior tem que integrar 
obrigatoriamente: 

i) A apreciação do currículo escolar e profissional do candidato; 
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ii) A avaliação das motivações do candidato que pode ser feita, designadamente, através da 
realização de uma entrevista; 

iii) A realização de provas teóricas e ou práticas de avaliação dos conhecimentos e 
competências considerados indispensáveis ao ingresso e progressão no curso, as quais podem ser 
organizadas em função dos diferentes perfis dos candidatos e dos cursos a que se candidatam. 

As provas devem incidir, exclusivamente, sobre as áreas de conhecimento directamente 
relevantes para o ingresso e progressão no curso (artigo 5º do Dec.-Lei n.º 64/2006 de 21 de 
Março). 

Aos candidatos aprovados é atribuída, pelo júri, uma classificação final expressa no intervalo 
10-20 da escala numérica inteira de 0 a 20. 

Os estabelecimentos de ensino superior devem reconhecer, através da atribuição de créditos 
nos seus ciclos de estudos, a experiência profissional e a formação dos que neles sejam admitidos 
através das provas. 

 

4 – DISPOSITIVOS DE BALANÇO DE COMPETÊNCIAS EM PORTUGAL 
 
As iniciativas desenvolvidas em matéria de BC em Portugal são diversas, e têm sido 

desenvolvidas sob a responsabilidade de diferentes instituições: Associação Nacional de Oficinas 
de Projecto (ANOP), Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), entre outras. Estas 
experiências, iniciadas no final dos anos 90, têm vindo a contribuir de forma significativa para o 
desenvolvimento destas práticas no nosso país. 

A acção do BC assenta nos pressupostos de que todos os projectos contribuem, no todo ou 
em parte, para o desenvolvimento de competências individuais e/ou organizacionais das entidades 
neles envolvidas. As competências traduzem-se em aprendizagens efectuadas ao longo da vida 
pelos mais diversos meios (saberes, saberes ser, saberes fazer) efectivamente mobilizadas e 
utilizadas numa actividade ou função. Deste modo, o BC constitui-se como uma oportunidade para 
o indivíduo fazer a auto-avaliação do seu percurso profissional, pessoal e social. Tomando como 
ponto de partida a sua situação actual, o indivíduo terá oportunidade de reflectir sobre o trajecto 
percorrido bem como delinear projectos futuros. 

O BC procura organizar num dossier pessoal, os saberes em uso, não discriminados num 
diploma e eventualmente não identificados à partida pelo próprio indivíduo. Para tal, é necessário 
reunir provas desse itinerário, envolver-se em actividades de validação dessas competências 
profissionais e sociais, enfim, constituir uma carteira de competências sobre a qual poderá então 
desenvolver-se, por exemplo, o investimento numa formação, a busca de um novo emprego, ou a 
reorientação de uma carreira.  

 

4.1 – Balanços de Competências desenvolvidos pela Associação Nacional de 
Oficinas de Projectos 
 

As Oficinas de Projectos são “Centros de Recursos” e “Espaços Polivalentes” que, a partir de 
parcerias desenvolvidas a nível local, apoiam e acompanham os adultos nos seus processos de 
aprendizagem. 

A formação na Oficina de Projectos está estrategicamente orientada para a recuperação dos 
níveis elementares de literacia, decisivos para elevar a capacidade de comunicação e de interacção 
nas organizações e para o fomento de novas atitudes no desempenho profissional, favorecendo a 
aquisição de competências profissionais polivalentes. 

Procurando obedecer a uma lógica de apoio individualizado e de flexibilidade, as Oficinas de 
Projectos criam condições para a definição de percursos formativos personalizados, orientados para 
a construção de competências básicas, técnicas e profissionais dos adultos. 
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OBJECTIVOS 
 
A metodologia de BC utilizada pela associação Nacional de Oficinas de Projectos (ANOP) 

tem como objectivo geral apoiar o formando a identificar e a reflectir sobre as suas competências, 
saberes e potencialidades, de forma a que este se envolva, de forma activa, na construção do seu 
projecto de vida, considerando as vertentes pessoais, profissionais e sociais. Os objectivos 
específicos decorrem deste grande objectivo e passam por desenvolver a capacidade de 
auto−conhecimento e auto-reflexão, promover a reflexão sobre as representações que o sujeito 
constrói sobre as profissões e o mundo do trabalho, bem como identificar e analisar as 
competências pessoais, profissionais e sociais, e ainda, ajudar o sujeito na identificação de 
projectos de vida concretizáveis, incentivando-o na exploração das suas potencialidades. 

O BC tem ainda o propósito de apoiar o sujeito na construção de suportes integradores das 
actividades do “balanço” que poderão servir de instrumento de hetero-reconhecimento das suas 
competências (Imaginário, 2001). 

 

ESTRUTURA GERAL 
 

A ANOP é um dispositivo que visa o apoio integrado ao desenvolvimento de projectos 
profissionais e empresariais, nomeadamente de projectos de reconversão profissional, de 
dinamização de micronegócios e de apoio ao desenvolvimento de pequenas empresas e outras de 
menor dimensão.  

As Oficinas de Projecto têm uma clara orientação local, e normalmente estão sedeadas em 
instituições locais tais como, juntas de freguesia, paróquias, instituições de solidariedade social, 
associações desportivas e culturais, associações comerciais e industriais, câmaras municipais, 
escolas, etc.  

Os seus principais destinatários são os desempregados activos de baixas qualificações 
profissionais e com baixos níveis de literacia, jovens à procura do primeiro emprego e activos das 
pequenas e muito pequenas empresas. As Oficinas de Projectos pretendem ser um espaço de 
qualificação, de promoção da iniciativa empresarial e do auto-emprego que contribua de uma forma 
efectiva para o desenvolvimento económico e social das comunidades onde está inserida (ANOP, 
2003). 

Não obstante, o percurso profissional do trabalhador deixa de ter os horizontes localizados 
nas necessidades pontuais ou a médio prazo da empresa onde está inserido, para se alargar de 
acordo com expectativas ou projectos próprios que poderão passar tanto pela empresa onde está , 
como por outras alternativas do mercado de trabalho. No caso dos desempregados, eles são 
chamados a construir o seu projecto de alternativa profissional partindo de um processo de reflexão 
e identificação das suas reais (formais e informais) competências profissionais. A construção desta 
alternativa profissional implica uma formação profissional personalizada, à medida das 
competências adquiridas e a adquirir e das expectativas de cada formando. 

Para a elaboração e consequente implementação destes projectos individuais, a ANOP 
desenvolve percursos de formação individualizada, com uma componente de acompanhamento 
bastante significativa. Este acompanhamento é feito pelo animador da formação, que apoia e 
encaminha os formandos para as soluções mais adequadas. 

O itinerário de aprendizagem parte da identificação do projecto profissional e pessoal, sendo 
operacionalizado num plano individual de formação que permita a sua concretização. Neste 
processo, as situações, os temas-problemas, os recursos, as actividades de formação escolhidas e 
realizadas na Oficina de Projectos – em espaços de atendimento personalizado, de sala de formação 
e de trabalho individualizado – contemplam sessões de animação de trabalho em grupo e individual 
e conduzem a uma progressão nos conteúdos de formação, estrategicamente identificados pelo 
animador da formação e formando, num processo dinâmico. 
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No final do processo, o projecto é sujeito a um júri de validação, composto por elementos 
provenientes de diversas instituições (Centros de Emprego e de Segurança Social, Instituições 
Locais, Empresários, etc.). 
 

METODOLOGIA 
 

A ANOP tem vindo a desenvolver a metodologia do BC como parte integrante do processo 
de formação das Oficinas de Projectos. Esta metodologia deriva da adopção do modelo francês de 
BC e compreende três fases: 

i) Fase Preliminar – que tem por objectivos permitir ao sujeito do balanço o estabelecimento 
de uma ligação entre a sua história anterior e o momento actual; disponibilizar informação sobre os 
objectivos, métodos, desenvolvimento e instrumentos utilizados no processo de balanço de 
competências e proporcionar a expressão de expectativas e necessidades do sujeito do balanço. 

ii) Fase de Investigação – esta fase permite a reflexão sobre os momentos da história pessoal 
e profissional do indivíduo que lhe permitam compreender as suas opções passadas e futuras, 
identificando assim as suas competências, os seus interesses, as suas motivações e os seus valores, 
levando à identificação e definição de trajectórias de vida possíveis e executáveis. 

iii) Fase de conclusão – fase onde se afirma como prioridade a integração das diferentes 
actividades realizadas ao longo do balanço, fazendo um enquadramento realista dos 
projectos/trajectórias de vida emergentes da reflexão produzida pelo sujeito. Um objectivo mais 
operacional diz respeito à redacção de um documento síntese de todo o processo que o sujeito 
possa utilizar com intenções profissionais e sociais (Imaginário, 2001). 

A metodologia do BC, no âmbito das Oficinas de Projecto, foi introduzida no processo 
formativo com o objectivo de promover o aprofundamento do auto-conhecimento dos participantes, 
identificando potencialidades e fraquezas, induzindo a exteriorização de expectativas e sonhos e 
possibilitando a reflexão sobre o seu percurso pessoal e o seu investimento no desenho de novos 
caminhos para a sua carreira profissional e a sua própria vida. 

 

4.2 – Balanços de Competências Desenvolvidos pelo Instituto de Emprego e 
Formação Profissional 
 

O IEFP incrementou o BC como metodologia de intervenção, com vista à melhoria do 
processo de inserção de jovens e de adultos no mercado de emprego. Este processo desenvolveu-se 
num quadro metodológico que contempla a definição de um Plano Pessoal de Emprego (PPE) para 
cada candidato.  

 
OBJECTIVOS 
 
A grande finalidade do BC é proporcionar aos candidatos uma reflexão sobre a sua situação 

actual, criando condições propícias para novos investimentos pessoais nos domínios da formação e 
do emprego. 

Os Balanços de Competências desenvolvidas pelo IEFP têm como intuito valorizar e 
reconhecer as aprendizagens e competências pessoais adquiridas ao longo da vida, bem como a 
identificação das competências pessoais e profissionais necessárias para a empregabilidade. Além 
disso, pretende ainda construir um projecto profissional, tendo em vista a manutenção do emprego.  
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ESTRUTURA GERAL 
 
O modelo de Balanços de Competências implementado ao nível dos Centros de Emprego em 

1998 constitui um instrumento metodológico que faz parte integrante do Plano Pessoal de Emprego 
(PPE). 

A intervenção para a definição do PPE estrutura-se em duas partes distintas: a primeira, 
consiste na identificação de aspirações e necessidades pessoais e a análise do percurso profissional; 
a segunda, aprofunda a análise do percurso profissional e consiste também na definição do plano 
pessoal de emprego – em que cada um dos participantes identifica as etapas do itinerário de 
inserção a percorrer, de forma a concretizar o seu PPE. 

As etapas previstas no PPE, que são equacionadas em função das necessidades específicas 
dos candidatos, podem ser orientadas para a realização de actividades de orientação profissional, 
programas de formação, de ensino recorrente, programas e medidas de emprego, estágios, etc. 

Os destinatários dos BC podem ser públicos diversificados, compostos por desempregados, 
activos em reconversão profissional e activos em risco de perderem o emprego, mulheres em 
situação de vulnerabilidade e jovens em processo de inserção ou desempregados.  

Os técnicos que aplicam a metodologia dos Balanços de Competências são os conselheiros 
de Orientação Profissional do IEFP que possuem normalmente uma formação de base em 
psicologia ou sociologia e que realizaram uma formação específica com vista à utilização dos 
Balanços  (Pires, 2005). 

 

METODOLOGIA 
 
O BC desenvolvidos pelo IEFP contemplam as mesmas três fases que as desenvolvidas pela 

ANOP. Os instrumentos utilizados são os questionários, grelhas de motivação, de observação, 
entrevistas, diagramas e exercícios. As técnicas utilizadas são o “brainstorming”, estudos de caso, 
simulações, reformulações e trabalhos em subgrupo. 

A duração global prevista é de cerca de 57 horas, decorrendo ao longo de 14 dias, que podem 
ser desenvolvidas em sessões de 4 horas cada. 

A metodologia dos portfolios de competências é também utilizada pelo IEFP, geralmente, 
com públicos que já possuem um projecto mais estruturado. 
 

Síntese 
 
A partir de 1990 começaram a ser desenvolvidos em Portugal, alguns sistemas e dispositivos 

com a finalidade de reconhecer e validar as aprendizagens não-formais e informais dos adultos. 
Foi implementada uma rede do Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências, orientada prioritariamente para o público dos adultos pouco escolarizados e/ou 
qualificados, permitindo obter uma certificação escolar (total ou parcelar), com equivalência aos 1º, 
2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, tendo como eixo de referência um “Referencial de Competências - 
Chave”. Recentemente, os processos de reconhecimento, validação e certificação de competências 
foram alargados ao ensino secundário através da criação dos Centros de Novas Oportunidades. 

Tendo subjacente o princípio que a actividade profissional gera saberes e competências que 
não são formalmente reconhecidas, foi criado em 2005 o dispositivo RVCC-PRO. 

O Sistema RVCC ao ser uma iniciativa que promove a integração formal, não formal e 
informal, constitui-se como um acesso generalizado à progressão educativa, tecnológica, cultural e 
profissional, susceptível de promover a valorização da certificação escolar e profissional das 
competências adquiridas ao longo da vida. 

Como realça Couceiro (2002) este sistema encontra-se no coração das medidas que 
promovem a aprendizagem ao longo da vida.  

Por outro lado, em Portugal é hoje, central a questão da qualificação da população activa. A 
estrutura de qualificações ainda existente caracteriza-se pelo peso dos baixos níveis de escolaridade 
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e de formação profissional. Como sublinha Leitão (2006), num universo de 5 milhões de activos, 
cerca de 3 500 000 têm nível de escolaridade inferior ao ensino secundário, 2 600 000 apresentam 
um nível de escolaridade inferior ao 9.º ano e cerca de 485 000 jovens, entre os 18 e os 24 anos, 
estão no mercado de trabalho sem terem concluído o 12.º ano de escolaridade. Ao mesmo tempo, o 
nosso tecido produtivo tem sido favorável ao desenvolvimento de actividades intensivas em mão-
de-obra, nas quais persistem estratégias de recrutamento que não valorizam a escolaridade e a 
formação vocacional, mantendo esta uma característica não-formal e informal (aprender pela 
experiência) que não é valorizada pelos diferentes actores. No entanto, é necessário terem conta 
que os adultos, sobretudo os dos grupos etários mais elevados, embora não possuam formalmente 
níveis de instrução certificados, possuem saberes, experiências e competências que adquiriram ao 
longo da vida pessoal, social e profissional. 

A qualificação dos adultos é, assim, uma necessidade pelo que importa efectuar um esforço 
acrescido no domínio do reconhecimento, validação e certificação de competências. 

O sistema RVCC português tem tido uma avaliação positiva em estudos conduzidos por 
peritos nacionais e europeus. Esta avaliação é igualmente, reforçada por investigadores, que 
sublinham a pertinência metodológica da intervenção destes sistema junto dos adultos. No âmbito 
do Exame Temático sobre “A Aprendizagem dos Adultos”, a nota síntese sobre Portugal destaca 
como “ponto forte e exemplaridade” do caso português, “o sistema nacional de reconhecimento, 
validação e certificação de conhecimentos”, sublinhando a “originalidade da sua metodologia”. 

Foi igualmente implementado o Sistema Nacional de Certificação Profissional que permite a 
obtenção de uma certificação profissional com base nas aprendizagens realizadas a partir da 
experiência e é, principalmente, orientada para profissionais que exercem a sua actividade no 
mercado de trabalho, mas que não possuem formalmente as qualificações profissionais.  

A utilização dos Balanços de Competências como metodologia para o reconhecimento das 
aprendizagens adquiridas pelos adultos, ao longo dos seus percursos de vida, também tem sido 
desenvolvida no âmbito de algumas entidades, nomeadamente a ANOP e o IEFP, principalmente 
com a finalidade de melhorar a capacidade de inserção de públicos fragilizados, tanto no mercado 
de trabalho como em percursos formativos mais personalizados. 

A implementação deste conjunto de iniciativas tem vindo a ganhar cada vez maior 
visibilidade no contexto português. Contudo, como menciona o estudo realizado por Colardyn e 
Bjornavold (2005) a abordagem portuguesa de validação tende a concentrar-se nas áreas 
vocacionais e profissionais de forma a integrar as aprendizagens não-formais nas qualificações 
formais. Esta política nacional espelha a actual realidade, em que é crucial a elevação do nível das 
qualificações básicas formais. 

 

Conclusão 
 
Procurámos ao longo deste capítulo, identificar e descrever os sistemas e dispositivos de 

reconhecimento e validação, implementados na França, na Inglaterra e em Portugal, cujas 
principais finalidades são dar visibilidade e reconhecimento formal às aprendizagens e às 
competências adquiridas pelos adultos em contextos não formais e informais. 

O trabalho empírico realizado demonstra-nos por um lado, a existência de inquietações 
comuns, nos países estudados no sentido de implementar dispositivos com a finalidade de 
reconhecer e validar as aprendizagens adquiridas ao longo da vida, e por outro, proporciona-nos a 
caracterização dos diferentes sistemas e diapositivos, em contextos distintos de práticas, 
facultando-nos um quadro elucidativo sobre o desenvolvimento das experiências neste domínio, 
que traduzem algumas convergências ao nível das tendências.  

As práticas de reconhecimento e validação, na medida em que visam dar visibilidade às 
aprendizagens adquiridas em contextos não-formais e informais, vêm contribuir para reforçar a 
importância dos contextos de trabalho, enquanto espaços-tempos privilegiados de desenvolvimento 
de aprendizagens e de construção de competências 
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Contudo, é importante salientar que os diversos sistemas implementados têm de ser 
compreendidos em função da especificidade cultural, social e educativa de cada país, pois emergem 
em contextos diferenciados. 

Consideramos que este trabalho, além de algumas limitações, que se prendem com a grande 
dificuldade com que nos confrontámos em obter dados actualizados, e com o carácter dinâmico dos 
fenómenos sociais que se traduziram, neste caso, na mudança de políticas institucionais, como a 
reorganização dos dispositivos, a mudança de designações e de legislação, apresenta como mais 
valia a sistematização de um conjunto relevante de dados empíricos que nos permite compreender 
esta nova problemática, principalmente à luz dos processos de aprendizagem ao longo da vida. 
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CAPÍTULO VII – ANÁLISE E DISCUSÃO DOS DADOS 
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Introdução 
 
Este capítulo centra-se na análise aos dados recolhidos no estudo empírico. Como já foi 

referido, o nosso principal objectivo é compreender como é que as aprendizagens e competências 
que os adultos adquirem à margem do sistema formal de educação/formação são reconhecidas e 
validadas. Tendo presente este objectivo propomo-nos agora, a partir dos dados recolhidos para a 
elaboração do estudo empírico e tendo como base as categorias pré-determinadas fazer uma 
análise e discussão destas práticas á luz do quadro teórico de referência elaborada na primeira 
parte deste trabalho.  

Consideramos que a identificação e a análise dos diferentes dispositivos de reconhecimento 
e validação, bem como, a compreensão dos seus princípios, lógicas e objectivos e metodologias 
podem contribuir de uma forma significativa para o crescimento desta problemática, ainda pouco 
investigada do ponto de vista educativo.  

 
1 - ANÁLISE E DISCUSÃO DOS DADOS 
 
Antes de nos centrar-mos na análise e discussão dos dispositivos e sistemas de 

reconhecimento e validação dos três países estudados, é importante salientar que para um melhor 
entendimento destes dispositivos é necessário ter em conta a especificidade cultural, social e 
educativa de cada país, uma vez que emergem em contextos diferenciados. Cada dispositivo 
encontra-se integrado num contexto nacional determinado, reflectindo a filosofia subjacente aos 
sistemas de educação e formação ou em ruptura com estes e os quadros e normas relativos aos 
sistemas de qualificação de cada país. 

O trabalho empírico desenvolvido centra-se á volta das seguintes questões explicitadas na 
problemática deste estudo:  

1 - Que dispositivos se têm vindo a implementar para o reconhecimento e a validação 
das aprendizagens não-formais e informais? 

2 – Quais são os princípios de base nos quais assentam os dispositivos de 
reconhecimento e validação das aprendizagens e das competências? 

3 - Quais as lógicas que orientam a implementação dos dispositivos de reconhecimento 
e de validação? 

4- Quais são os principais objectivos da implementação destes dispositivos? 
5 - Quais são as metodologias utilizadas nos dispositivos de reconhecimento e de 

validação? 
A partir dos dados recolhidos e da sua organização no estudo empírico, iremos seguidamente 

dar resposta às questões acima mencionadas. 
1 - Que dispositivos se têm vindo a implementar para o reconhecimento e a validação 

das aprendizagens não-formais e informais? 
Os dispositivos implementados para o reconhecimento e validação das aprendizagens não-

formais e informais nos países estudados – França, Inglaterra e Portugal – reflectem os contextos 
nacionais de cada país, não obedecem a um modelo único, mas apresentam alguns pontos 
convergentes. 

Em França, encontramos as seguintes designações para estes dispositivos: 
Bilans de Compétences (BC), que tem como órgão responsável as entidades prestadoras, que 

são constituídas por uma rede nacional de centros que são designados por Centros 
Interinstitucionais de Balanço de Competências (CIBC); 

Validation des Acquis Professionnels (VAP), que tem como instância responsável o 
Ministério da Educação e do Ensino Superior; 

Validation des Acquis de l´Expérience (VAE), que está implementada em vários Ministérios 
(Educação e do Ensino Superior, Agricultura, Emprego e Solidariedade Social).  

Em Inglaterra, estes dispositivos apesar de poderem ter várias designações são geralmente 
denominados de Accreditation of Prior Learning (APL). 
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Identificámos a APL no âmbito do National Vocational Qualifications (NVQ), a APL no 
âmbito do National Open College Network (NOCN), e a APL no âmbito do Ensino Superior. As 
instituições de coordenação da APL no âmbito do NVQ são o Ministério do Emprego e o NCVQ. 
A entidade responsável da APL no NOCN é a própria NOCN. No Ensino Superior, além das 
próprias instituições, também o Higher Education Quality Council (HEQC) é responsável pela 
APL. 

Em Portugal, encontramos três designações para descrever estes sistemas: 
Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (SRVCC), que tem 

como entidade responsável a Direcção Geral de Formação Vocacional (DGFV) do Ministério da 
Educação e o Ministério do Emprego. Desde 2005, encontra-se disponível o sistema de 
Reconhecimento, Validação e Certificação Profissional (RVCC-PRO), que têm como entidade 
responsável o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). 

Muito recentemente (Janeiro de 2007) foram criados os Centros de Novas Oportunidades ao 
nível do ensino secundário, que tem várias entidades públicas e privadas responsáveis pela sua 
implementação e promoção. 

Além do sistema RVCC, existe também a certificação pela via da experiência profissional no 
âmbito do Sistema Nacional de Certificação Profissional (SNCP). A coordenação geral deste 
sistema é da responsabilidade do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. 

No âmbito do sistema formal de educação destacam-se duas situações em que as 
aprendizagens não-formais e informais podem ser reconhecidas. Elas são o Ensino Recorrente, que 
tem como entidade responsável o Ministério da Educação, e o acesso ao ensino superior através das 
Provas Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade para a Frequência do Ensino 
Superior dos Maiores de 23 anos. Os responsáveis pela elaboração deste exame são as instituições 
de ensino superior. 

Em Portugal existe ainda, o dispositivo de BC que é desenvolvido por diversas instituições, 
de que são exemplo, a ANOP e o IEFP. 

A partir desta breve apresentação, podemos depreender que as entidades responsáveis pelos 
dispositivos de reconhecimento e validação dependem geralmente, da estrutura dos Ministérios da 
Educação e/ou do Trabalho e que a interferência dos parceiros sociais é volúvel, de acordo com o 
modelo subjacente a cada país. 

Constatámos que as denominações dos dispositivos e sistemas são diversas, traduzindo os 
conceitos utilizados em cada realidade nacional. Em França utiliza-se o termo “Validação”, para 
denominar estes dispositivos, na Inglaterra emprega-se o conceito de “Acreditação” e em Portugal 
utilizam-se os termos “Reconhecimento/Validação/Certificação” para designar os diferentes 
sistemas de reconhecimento e validação. Contudo, o conceito de validação (língua francesa) e o de 
acreditação (língua inglesa) são utilizados para designar realidades semelhantes. 

Da análise que fizemos aos dispositivos de reconhecimento e validação, constatámos que 
nem todos se encontram na mesma fase do percurso, França e Inglaterra já possuem alguns anos de 
experiência nestas práticas, enquanto que em Portugal são mais recentes. 

Estas práticas constituem-se como uma estratégia de carácter individual, baseada na 
iniciativa pessoal. O pedido é sempre voluntário, cabendo à pessoa a gestão das oportunidades e 
dos momentos adequados, em função dos seus interesses e projectos. Desta forma, a existência 
destes sistemas e dispositivos encontra-se fortemente condicionada pela procura social. 

Identificámos ainda, nos dispositivos estudados uma tendência para a construção de 
referenciais baseados em competências, com uma maior articulação com o mundo do trabalho. 

A este respeito, considerámos que embora, os sistemas de reconhecimento e validação de 
competências que estão mais orientados para a empregabilidade possam evidenciar alguns limites, 
podem por outro lado, constituir-se como um meio de facilitar a inserção ou a mobilidade no 
mercado de trabalho, na medida em que promovem a obtenção das qualificações (de forma parcial 
ou na sua totalidade) e a elevação do nível das qualificações existentes. Nesta perspectiva podem 
constituírem-se como um mecanismo privilegiado para a manutenção de uma “estratégia de 
emprego” e reforçar a capacidade das economias no sentido da criação de novos empregos, 
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particularmente, em países onde existe um défice de qualificações ou uma subqualificação em 
termos formais, como é o caso de Portugal. 

Contudo, defendemos tal como Pires (2005) que o processo de identificar, reconhecer e 
atribuir valor às competências do adulto não é um processo objectivo e neutro, ele é parte 
integrante do processo de estruturação social, onde a pessoa assume um papel activo nessa 
estruturação. Esta assunção pressupõe uma aproximação à abordagem sistémica de competência, 
onde se evidencia o carácter dinâmico e complexo de competência, valorizando os atributos do 
sujeito e a sua articulação com o contexto específico onde este se situa.  

2 – Quais são os princípios de base nas quais assentam os dispositivos de 
reconhecimento e validação das aprendizagens e das competências? 

Da análise global aos documentos que foi possível aceder para a realização do estudo 
empírico, ressaltam alguns princípios de base que fundamentam estas práticas as quais passamos a 
explicitar. 

Ao nível da UE foram estabelecidos alguns princípios no domínio da implementação dos 
sistemas de reconhecimento e validação das aprendizagens não-formais e informais, de forma a 
permitir uma certa uniformização entre os critérios utilizados. Estes princípios têm em conta os 
direitos individuais das pessoas, baseados na iniciativa individual e voluntária; deliberam sobre as 
obrigações dos prestadores, de forma a garantir mecanismos de controlo de qualidade; incumbem a 
transparência a longo de todo o processo, bem como a credibilidade e a legitimidade destes 
sistemas. 

Os pressupostos que estão na origem das práticas de reconhecimento e validação é que todos 
os contextos de vida podem ser de aprendizagem, sendo deste modo fundamental a interligação das 
aprendizagens formais com as não-formais e informais.  

Como sublinha Leitão (2006), estamos perante uma mudança de paradigma que obriga a 
uma colaboração mais estreita entre a escola, os centros de formação e as empresas, entre os 
sistemas de educação e de formação e os sistemas económicos, científico e tecnológico. 

A questão que actualmente se coloca é precisamente e de como conceber e organizar os 
sistemas de educação e de formação, sobretudo nas respostas que estão disponíveis para os adultos, 
numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. No entanto, para que isto realmente aconteça 
é necessário a construção de múltiplos itinerários que respondam, simultaneamene, à necessidade 
de reconhecer e validar aprendizagens adquiridas em diferentes tempos e lugares, à necessidade de 
preparar para uma cidadania activa e para novos e emergentes perfis profissionais que exigem 
desempenhos qualificados, no contexto de uma economia cada vez mais competitiva, sem perder 
de vista a necessidade de manter a coesão social, característica distintiva do modelo social europeu. 

Quando abordámos os princípios que estiveram na base da construção do referencial de 
Competências-Chave para a Educação e Formação de Adultos, ao nível do secundário, em 
Portugal, constatámos que este foi elaborado, tendo presente que os adultos constroem o seu 
conhecimento em interacção com a experiência. Considera mais relevante as aprendizagens 
apreendidas a partir das situações de vida, do que a aprendizagem dos conteúdos. Por outro lado, 
considera que o professor deverá ser um facilitador da aprendizagem. 

Se articularmos estes princípios com os pressupostos teóricos que suportam o nosso quadro 
de referência relativo à aprendizagem dos adultos, facilmente identificamos algumas convergências 
com a perspectiva da aprendizagem experiencial dos adultos, ao valorizarem as aprendizagens 
resultantes de uma diversidade de contextos e de situações e ao atribuírem-lhe um estatuto de 
legitimidade. A experiência adquirida em todos os contextos da vida é uma fonte a partir da qual a 
pessoa constrói o conhecimento sobre si própria e sobre o mundo. Por outro lado, a aprendizagem 
experiencial integra uma perspectiva holística, que tem em conta a globalidade do processo de 
desenvolvimento da pessoa, na sua relação com o meio, com os outros e consigo mesmo. 

A necessidade de respeitar as intencionalidades e as dinâmicas individuais encontram-se 
igualmente presentes nos princípios subjacentes a estas práticas. Por isso, é que geralmente é 
desencadeado a partir do interesse e da implicação pessoal. 

Outro princípio importante, que é valorizado é o abertura e a flexibilidade na abordagem das 
motivações pessoais para o reconhecimento. Na verdade, a avaliação que as pessoas fazem das suas 
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aprendizagens é interdependente do sentimento de auto-eficácia e traduz-se na confiança das suas 
próprias competências. A auto-eficácia relaciona-se com a imagem de si, como ser autónomo, a 
partir das suas experiências, enquanto indivíduo em permanente actualização. A verdadeira 
aprendizagem pressupõe, não uma transferência simples de conhecimentos, mas a criação de 
possibilidades para se produzir e construir, apreendendo o que é mais significativo. Os conceitos de 
saberes, competências e de aprendizagem estão interligados nos processos de reconhecimento e 
validação. 

As aprendizagens adquirem necessariamente um significado temporal e espacialmente 
diversificado, de acordo com a singularidade de cada história de vida, envolvendo uma 
aprendizagem projectiva a diferentes tempos. 

Este aspecto foi analisada num estudo realizado em Portugal pelo CIDEC (2004), com a 
designação de “O Impacto do Reconhecimento e Certificação de Competências Adquiridas ao 
Longo da Vida”, onde os dados recolhidos demonstraram que 52,9% dos indivíduos que foram 
certificados pelos centros de RVCC relataram que o processo RVCC teve um contributo muito 
importante para o reforço da sua auto-estima e auto-valorização.  

Na realidade, se o processo de reconhecimento for sentido como gratificante, reforça a auto- 
-estima e a auto-imagem. Mas também pode, pelo contrário, contribuir para uma fragilização 

em termos identitários, se o processo não for conduzido e/ou vivenciado de uma forma positiva. O 
princípio subjacente a estas práticas é o da valorização do potencial adquirido e não o de 
valorização das carências, contribuindo desta forma para reforçar a identidade pessoal e 
profissional. 

Outro dos princípios que está presente nestas práticas é o princípio de articulação e 
complexidade, que deve garantir a necessária transversalidade e continuidade na aquisição 
permanente das competências. 

Observamos assim, que os princípios que estão subjacentes às práticas de reconhecimento e 
validação analisadas neste ponto vão de encontro aos pressupostos teóricos defendidos no 
enquadramento teórico deste trabalho, ou seja que as práticas de reconhecimento e validação de 
competências se encontram em coerência com o paradigma da aprendizagem ao longo da vida. 

3 - Quais as lógicas que orientam a implementação dos dispositivos de reconhecimento 
e de validação?  

Analisando os dados, podemos inferir que a lógica que está presente no processo de 
reconhecimento é distinta daquela que orienta as práticas de validação. Geralmente são entendidas 
numa perspectiva de complementaridade, onde o processo de reconhecimento diz respeito à 
dimensão pessoal e pode ser considerada como um ponto de partida para o processo de validação, 
que traduz a dimensão social e institucional. 

A lógica do reconhecimento que tem como enfoque central o indivíduo, tem subjacente a 
análise feita pela própria pessoa sobre as suas aprendizagens, competências e motivações, em 
função de objectivos ou projectos pessoais, sociais, profissionais ou educativos, tendo em vista a 
sua valorização. Este é um trabalho pessoal de identificação de saberes que é da ordem 
metacognitiva (consiste na elaboração de um novo saber a partir dos saberes já detidos). O trabalho 
de reelaboração destes saberes é muitas vezes uma (re)descoberta dos seus próprios conhecimentos, 
pois é frequente o indivíduo não ter consciência do valor das suas aprendizagens, que o trabalho de 
explicitação faz emergir. A lógica que está subjacente ao processo de validação, tem como enfoque 
central a avaliação externa realizada por diversas instâncias (sociais, profissionais e educativas) 
sobre as aprendizagens do indivíduo. 

Ou seja, o reconhecimento pessoal inscreve-se numa lógica formativa, de auto-avaliação e 
tomada de consciências e apropriação dos saberes. Esta tomada de consciência permite um melhor 
posicionamento e progressão da pessoa, tanto no sistema escolar/formação, como no mundo 
profissional, ou na sociedade em geral. Nesta perspectiva, o reconhecimento pessoal das 
competências detidas pelas pessoas constitui-se como um motor desencadeador de uma dinâmica 
pessoal de auto-formação e de auto-valorização, bem como, do desejo de aprender 
permanentemente.  
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A validação, pelo seu lado, atribui um estatuto formal, oficial aos saberes detidos pela 
pessoa, ou seja conduz à obtenção de diplomas/certificados/qualificações, na sua totalidade ou em 
parte. Comporta uma etapa prévia de reconhecimento, para posterior comparação com um 
referencial determinado, que é normativo, geralmente estandardizado, conferindo um valor às 
aprendizagens adquiridas numa diversidade de contextos. As práticas de validação encontram-se 
deste modo articuladas com as noções de conformidade institucional e regulamentação. O valor 
social do seu resultado depende do valor que os certificados e diplomas em causa detêm e do 
estatuto e da imagem social das instituições que os atribuem. A lógica subjacente aos processos de 
validação/acreditação é a sumativa. 

A valorização das aprendizagens construídas em situações profissionais e de vida, ou seja, 
para além dos contextos formais de educação/formação, implica de acordo com o nosso referencial 
teórico, o recurso a novas práticas de avaliação que não as tradicionais, de forma a contemplarem a 
multiplicidade e a complexidade destas aquisições. No entanto, as aprendizagens que são 
valorizadas pelos sistemas de educação/formação tradicional, obedecem principalmente à lógica 
disciplinar e científica, uma lógica de organização de saberes objectivados e formalizados. A 
concepção subjacente ao reconhecimento, ao defender que a aprendizagem é produtora de saberes 
(saberes de acção, saberes implícitos, tácitos) não se confina apenas às aprendizagens valorizadas 
pelos sistemas formais (conhecimentos teóricos, académicos) quer sejam do âmbito escolar ou 
profissional. Os saberes empíricos, resultantes da experiência adquirida não se encontram 
estruturados de acordo com a lógica disciplinar. Eles obedecem a uma lógica holística, integrativa e 
são frequentemente “invisíveis”. Porém, podem ser explicitados e identificados através de um 
processo de enunciação e revelar toda a sua riqueza e complexidade. Este processo depende não só 
dos recursos cognitivos da pessoa, mas também do acompanhamento prestado.  

A lógica formativa implícita nas práticas de reconhecimento, pode permitir, em termos 
teóricos, apreender esta riqueza e diversidade, pois os processos centram-se na identificação das 
aprendizagens adquiridas e na revelação do potencial que cada pessoa contém em si própria. 

Os dispositivos do BC implementados em França e Portugal, principalmente no âmbito da 
formação contínua são os que obedecem apenas à lógica formativa, do reconhecimento pessoal, 
pertencendo ao indivíduo a gestão do seu percurso posterior. Estes dispositivos, desenvolvidos de 
acordo com a lógica da auto-avaliação têm um papel fundamental na elaboração de projectos 
pessoais e profissionais constituindo-se como um instrumento dinamizador da aprendizagem ao 
longo da vida. 

A lógica sumativa presente nas práticas de validação (VAP, VAE, APL, RVCC e SNCP) 
conduz geralmente à obtenção de uma certificação parcial ou total. Implica a utilização de critérios 
definidos e da existência de um referencial externo, face aos quais as suas aprendizagens são 
comparadas e avaliadas. As aprendizagens são analisadas à luz das normas de validação e balizadas 
pelo próprio referencial em causa. De acordo com as finalidades e lógicas enunciadas, do conjunto 
das aprendizagens adquiridas ao longo da vida pelo adulto apenas uma parte pode ser valorizada 
formalmente através do processo de validação, na medida em que só os conhecimentos e 
competências abrangidos nos referenciais são passíveis de ser validados. 

A validação, na medida em que se reporta sempre a um referencial externo, determinado e 
estabilizado, apenas dá visibilidade às aprendizagens que são consideradas pertinentes no âmbito 
do sistema de educação/formação. Assim, o processo de validação apenas abrange uma parte das 
aprendizagens construídas experiencialmente ao longo da vida, em função da finalidade e 
especificidade de cada sistema ou dispositivo. De acordo com a natureza do referencial em causa, 
assim são privilegiados determinados domínios e conteúdos de saberes, sempre mais restritos do 
que aqueles que a pessoa adquiriu nos vários contextos da vida. Desta forma, a abrangência da 
validação é limitada pela maior ou menor abertura, maior ou menor flexibilidade dos referenciais 
que comportam cada um dos sistemas. 

Pela análise das lógicas envolvidas, podemos depreender que, de todas as aprendizagens 
realizadas pelos adultos ao longo das suas trajectórias, apenas têm valor oficial aquelas que são 
validadas pelos sistemas e dispositivos, de acordo com os procedimentos e quadros de referência 
previamente definidos e estabilizados. 
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Contudo, o processo de reconhecimento terá sempre um valor formativo, na medida em que 
permite que a pessoa defina a sua estratégia e a sua posição de acordo com os seus interesses e 
aspirações, a partir de uma multiplicidade de caminhos possíveis. Somos da opinião de que se a 
abordagem da componente formativa do processo for desvalorizada (ex. critérios de experiência 
detido pela pessoa e não as competências efectivamente adquiridas) só se atingirá uma perspectiva 
limitada e redutora do processo de aprendizagem ao longo da vida, na medida em que não 
proporciona a tomada de consciência e a transformação de perspectivas que fazem parte integrante 
do processo de formação de adultos.  

Podemos então inferir que a lógica formativa e lógica sumativa se complementam, na 
medida em que para atestar formalmente é necessário primeiro reconhecer. Encontramos estas 
lógicas articuladas nos sistemas identificados, mas verificamos que traduzem níveis diferentes de 
articulação. Parece ser comum que a ênfase seja colocada no processo de validação, de acordo com 
a lógica sumativa, visto que é o objectivo último dos sistemas implementados. 

4- Quais são os principais objectivos da implementação destes sistemas? 
Analisando os dados recolhidos no estudo empírico, averiguámos que em França o BC têm o 

intuito de realizar o balanço das experiências passadas e principalmente identificar as competências 
pessoais e profissionais e as atitudes dos sujeitos, para definir um projecto profissional e, se for o 
caso, um projecto de formação.  

A VAP tem como objectivo aceder a um diploma (ou a parte) do ensino profissional e 
tecnológico, ou do ensino superior. A grande finalidade é a dispensa de provas ou de unidades ou 
módulos de formação que constituem o diploma, de forma a encurtar o percurso de formação. 

A VAE tem como objectivo o reconhecimento da experiência profissional ou pessoal para 
adquirir uma parte ou a totalidade de um diploma ou certificado. Este dispositivo também permite 
aceder ou prosseguir um percurso de formação, sem os estudos ou diplomas normalmente 
requeridos. 

Em Inglaterra a APL no âmbito do NVQ, tem como objectivo a creditação de créditos 
formais das competências profissionais em relação a uma determinada qualificação. Pode consistir 
na obtenção de um diploma ou certificado formal ou num reconhecimento parcial (unidades 
capitalizáveis de um diploma ou certificado). 

A APL no ensino superior tem como objectivo o acesso aos cursos quando não existe 
certificação escolar, e/ou posicionamento avançado nos cursos ou programas de estudo. O seu 
intuito é a obtenção de dispensas e de créditos. 

Em Portugal o sistema RVCC tem como objectivos a certificação escolar das Competências-
Chave adquiridas através da experiência profissional e de vida, creditação das competências parcial 
ou total, obtenção da Carteira Pessoal das Competências e certificados equivalentes aos diplomas 
do 1º, 2º ou 3º ciclos do ensino básico.  

Os Centros de Novas Oportunidades têm como objectivo ampliar a qualificação dos adultos 
para o 12º ano de escolaridade. 

O RVCC-PRO tem como propósito a certificação das competências adquiridas através da 
experiência de trabalho, atribuindo-lhe equivalência aos níveis de qualificação profissional através 
do certificado de formação profissional.  

O SNCP tem como alvo a certificação das competências profissionais adquiridas em 
diversos contextos (exercício profissional, experiência de vida e actividades formativas não-
formais) para a obtenção do Certificado de Aptidão Profissional (CAP). 

Em Portugal existe ainda o dispositivo de BC desenvolvido por várias entidades, que tem 
como objectivo o reconhecimento das aprendizagens anteriores e a elaboração de projectos. 

Ou seja, em França, o BC tem como finalidade o reconhecimento, a VAP e a VAE têm como 
alvo a validação. Em Inglaterra, a APL em todos os dispositivos identificados tem como finalidade 
a acreditação. Em Portugal, o SRVCC apresenta como propósito o reconhecimento, validação e 
certificação das competências, o SNCP tem como finalidade a certificação profissional, enquanto 
que o BC, tem como intento o reconhecimento. 

Concluindo, os objectivos propostos são a valorização formal das aprendizagens e das 
competências adquiridas pela via não-formal e informal. O processo do reconhecimento, que não se 
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finaliza na obtenção de um diploma, título ou certificado institucionalmente reconhecido, finaliza-
se geralmente com a elaboração de projectos profissionais/formação. A validação/creditação 
finaliza-se na obtenção de diplomas/certificados, na sua totalidade ou em parte. Outra das suas 
finalidades é a possibilidade de admissão no sistema educativo (ensino secundário e superior) sem 
a posse dos diplomas prévios e a dispensa/equivalência/isenção de algumas unidades de formação 
ou ainda, a obtenção de créditos. 

5 - Quais são as metodologias utilizadas nos sistemas de reconhecimento e de validação? 
Observando os dados recolhidos para a elaboração do trabalho empírico, observamos que as 

metodologias utilizadas nos países estudados apresentam alguma variedade de métodos. Os 
sistemas de reconhecimento e validação socorrem-se de técnicas e instrumentos variados, 
consoante a natureza do processo em causa e o sistema ou as instituições envolvidas.  

Ao nível do BC em França, é possível identificar o recurso a abordagens distintas: 
entrevistas, abordagens autobiográficas, exames, testes, questionários, simulações, etc. Contudo, a 
elaboração de dossier/portfolio de competências é a metodologia mais utilizada nos centros de 
balanços de competências. A escolha das abordagens depende da natureza do pedido, da motivação 
da pessoa, e do resultado a atingir. 

Nos dispositivos VAP e VAE, a metodologia utilizada é a elaboração de dossiers que 
incluem a apresentação pessoal, a formação realizada, diplomas obtidos, estágios e descritivos da 
actividade profissional. 

Em Inglaterra, no âmbito do NVQ estão previstas a utilização de entrevistas e a elaboração 
do dossier/portfolio de competências. Está também prevista a possibilidade de demonstração das 
competências em contexto de trabalho, a pedido do candidato. A nível do ensino superior, cada 
instituição define a sua metodologia, mas a mais frequente é o portfolio de competências. 

Em Portugal, no sistema RVCC é utilizada uma metodologia que assenta no balanço de 
competências. Esta metodologia foi apontada como um exemplo na nota síntese sobre Portugal, no 
âmbito do Exame Temático sobre “A Aprendizagem dos Adultos”. 

No dispositivo do SNCP, constata-se a existência de uma metodologia diversificada em 
função do perfil em causa. O manual de certificação estipula o tipo de provas, critérios de sucesso e 
condições necessárias. Podem incluir a análise curricular, entrevista técnica e provas de avaliação 
práticas. Nos dispositivos de BC utiliza-se geralmente o portfolio e outras técnicas como as 
entrevistas e os questionários. 

Da análise destes dados verificámos que, embora exista alguma diversidade da metodologia 
utilizada nos dispositivos de reconhecimento e validação, a elaboração do dossier pessoal/portfolio 
de competências, assume-se como a metodologia mais significativa.  

O dossier pessoal/portfolio é um documento que integra um descritivo das experiências e 
actividades desenvolvidas, das aprendizagens e competências adquiridas e também comprovativos 
e documentos justificativos tanto de entidades patronais, como de organismos de 
educação/formação. A metodologia de portfolio, de carácter integrador, tem como finalidade a 
reapropriação das experiências e das aprendizagens efectuadas ao longo do percurso de vida da 
pessoa, através do desenvolvimento de uma abordagem retrospectiva, que coloca a ênfase na 
reflexão e num balanço pessoal. Implica assim, um processo de análise e de síntese das 
experiências pessoais, às quais dá visibilidade através da codificação das aprendizagens e 
competências. Esta metodologia vai de eixo imprescindível da garantia da qualidade dos processos 
em causa. Estes profissionais têm um papel fundamental ao nível da valorização da pessoa, de 
elevação da sua auto-estima e da auto-imagem, bem como, de apoio à tomada de consciência e 
explicitação das suas aprendizagens, de suporte à construção identitária e por vezes, de 
reconciliação da pessoa com a trajectória de vida. Deste modo, é imperativo que estes profissionais 
estejam habilitados de amplos conhecimentos de cultura geral, uma formação sólida na área para a 
qual desempenham funções e um conhecimento global, transversal e assertivo de todo o processo 
de reconhecimento e validação. Alem disto, é essencial a aplicação de correctas atitudes e métodos 
pedagógicos que visem a competente e eficaz dinamização de todo o processo. Como salienta 
Duarte (2003), o papel destes profissionais não é redutível à mera aplicação de técnicas e de 
instrumentos de avaliação, eles desempenham um papel mediador, formativo, mobilizador da 
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autonomia e de novas dinâmicas de aprendizagem. As qualidades humanas de escuta, de 
valorização do outro, são tão ou mais importantes do que as técnicas (igualmente necessárias ao 
nível do conhecimento e utilização de instrumentos de apoio, bem como, ao nível dos domínios 
científicos). 

A formação das equipas de profissionais parece-nos ser um eixo fundamental de qualquer 
estratégia de implementação dos sistemas de reconhecimento e de validação das aprendizagens dos 
adultos. encontro aos princípios que orientam as práticas de reconhecimento e validação (centração 
na pessoa e na sua singularidade). 

Por outro lado, este método encontra-se em consonância com o nosso referencial teórico, 
onde destacámos que as aprendizagens nem sempre são consciencializadas pela pessoa, sendo por 
isso necessário um trabalho reflexivo, retrospectivo, de forma a dar visibilidade e a explicitar estes 
saberes implícitos. Além disto, o portfolio é simultaneamente um instrumento de diálogo (consigo 
e com os outros), de revalorização e de desenvolvimento pessoal e profissional. 

Consideramos no entanto, que para que esta metodologia tenha sucesso é imprescindível o 
apoio técnico especializado para o desenvolvimento do trabalho de 
reflexão/explicitação/formalização. Por conseguinte, a formação dos agentes implicados – 
conselheiros, orientadores, tutores, avaliadores, examinadores, júris, etc. – constitui-se como um  

Através da análise aos dados recolhidos no estudo empírico, verificámos que nos 
dispositivos estudados, as etapas do processo de reconhecimento e validação obedecem em termos 
gerais a uma sequência idêntica ou muito próxima, que integram geralmente os três aspectos:  

i) Uma fase de acolhimento e informação, em que se prestam as informações necessárias 
relativas à finalidade e ao desenvolvimento do processo, às metodologias a utilizar, etc. Esta fase 
implica geralmente um diálogo personalizado, mas pode ser também realizada através de sessões 
colectivas; 

ii) Uma fase de explicitação das aprendizagens, elaboração do balanço e recolha de provas. 
Durante esta fase, em que pode ser elaborado um dossier ou portfolio, os candidatos recebem 
normalmente apoio de conselheiros especializados implica um trabalho retrospectivo da pessoa 
sobre o seu percurso e um balanço das aprendizagens adquiridas. Esta fase também pode ser 
desenvolvida a nível individual ou colectivo; 

iii) Uma fase de finalização que pode consistir na elaboração de um documento de síntese 
(no caso do BC) ou num procedimento de avaliação do dossier e das provas apresentadas, 
consoante o sistema em causa. 

O acompanhamento posterior que é oferecido ao candidato é variável, podendo ser mais ou 
menos sistemático e formalizado. Encontra-se previsto, enquanto função de provedoria, no âmbito 
do SRVCC em Portugal. A APL, desenvolvida em Inglaterra, no âmbito dos NVQ, prevê uma 
etapa de orientação pós-acreditação. Identicamente, em França os dispositivos de BC contemplam 
uma fase de apoio à concretização do projecto.  

Formar cidadãos competentes é a missão fundamental da educação e da formação de hoje, 
pelo que é necessário assegurar uma educação conjugada e que consolide as finalidades do 
aprender a viver juntos, do aprender a estar, do aprender a conhecer, do aprender a fazer, do 
aprender a ser, do aprender a pensar e a aprofundar autonomamente os saberes e as competências.  

Como alude Leitão (2006), o grande desafio que se coloca no presente, e cada vez mais se 
colocará no futuro, será o de responder às solicitações de uma sociedade e economia cada vez mais 
mais globalizadas, baseadas no conhecimento e marcadas por um grau cada vez maior de 
imprevisibilidade. Neste novo contexto, os processos de aprendizagem devem centrar-se no sujeito 
que, ao apropriar-se do seu itinerário formativo, reflecte sobre as suas experiências e valoriza os 
saberes adquiridos em diferentes tempos e situações de vida, tornando-os significativos para a sua 
formação. Quer dizer que a educação e a formação de adultos têm que privilegiar a identificação e 
a validação das aprendizagens não-formais e informais e o “aprender a aprender”, preparando o 
adulto para intervir em todas as dimensões da vida em sociedade: a família, o trabalho, a 
comunidade e o lazer. 
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Este trabalho de investigação tem como objecto de estudo os dispositivos de reconhecimento 
e validação das aprendizagens dos adultos, no âmbito da Aprendizagem ao Longo da Vida. Esta 
problemática situa-se num contexto marcado por profundas mudanças sociais, económicas, 
tecnológicas e culturais decorrentes de uma nova ordem mundial, da globalização e da 
complexidade. 

Este estudo assumiu uma abordagem macro sobre os dispositivos de reconhecimento e 
validação das aprendizagens dos adultos. A razão para uma opção deste tipo é que as abordagens 
do tipo micro, na medida em que se fixam numa parte restrita do objecto de estudo, correm o risco 
de velar a floresta de determinações e de escolhas que estão efectivamente em causa. No presente 
contexto, a abordagem macro pareceu-nos ser mais relevante do que a análise micro destas práticas 
neste ou naquele país, ou o estudo por exemplo, da avaliação da eficácia interna destes dispositivos 
numa determinada organização, ou ainda, das consequências da utilização de determinados 
referenciais, metodologias ou das percepções que os adultos têm sobre estas práticas. 

O estudo de caso múltiplo que desenvolvemos foi concebido no sentido de servir esta 
abordagem, procurando identificar o potencial destas práticas Deste modo, desenvolvemos uma 
pesquisa sobre as práticas de reconhecimento e validação das aprendizagens dos adultos utilizando 
uma abordagem comparativa entre três países: França, Inglaterra e Portugal. 

O objectivo que orientou este trabalho de investigação consiste em compreender como é que 
as aprendizagens (em sentido lato), que os adultos realizam à margem dos sistemas formais de 
educação/formação são reconhecidas e validadas e quais os sistemas e dispositivos que se têm 
vindo a desenvolver com vista à sua formalização. Além disto, tentámos compreender até que 
ponto os processos de reconhecimento e validação conseguem abarcar a diversidade e a 
complexidade das aprendizagens experienciais dos adultos e fomentam uma dinâmica formativa, 
no âmbito do paradigma de aprendizagem ao longo da vida. 

Ao longo do caminho heurístico realizado, encontrámos elementos que reforçaram a 
pertinência das questões formuladas.  

Começamos este estudo, contextualizando estas práticas na actual sociedade à luz das 
mudanças que ocorreram tanto a nível social, económico, político e essencialmente no 
encadeamento do aparecimento do paradigma da aprendizagem ao longo da vida. Seguidamente 
construímos um quadro teórico, que na nossa perspectiva sustenta a compreensão da aprendizagem 
dos adultos. O nosso argumento é que a aprendizagem dos adultos não se limita aos espaços-
tempos institucionalizados e que a aprendizagem é uma actividade permanente de construção 
pessoal, um processo holístico que integra diferentes dimensões. Paralelamente, também 
defendemos que a aprendizagem e a experiência são interdependentes e que na elaboração deste 
processo a reflexão desempenha um papel fundamental. Em articulação com este quadro teórico, 
procurámos compreender em que medida os dados recolhidos na pesquisa empírica se encontram 
em consonância com os pressupostos de base da corrente da aprendizagem experiencial dos adultos 
e de que forma as práticas de reconhecimento e validação se posicionam efectivamente numa 
lógica de aprendizagem ao longo da vida. Para a concretização deste objectivo, usámos 
procedimentos metodológicos de natureza qualitativa. 

Tendo em conta este quadro teórico e os dados recolhidos no estudo empírico podemos tecer 
algumas reflexões que consideramos relevantes, em jeito de conclusão final. 

Da análise que fizemos aos vários dispositivos e sistemas implementados constatámos uma 
convergência de preocupações relativa ao aprofundamento dos trabalhos neste domínio, em todos 
os dispositivos estudados. Paralelamente, também reconhecemos uma dinâmica crescente nos 
sistemas de educação/formação que se têm vindo a traduzir nas recentes reformas no ensino e na 
formação profissional. 

Também apurámos que a utilização do conceito de competência parece constituir-se como 
uma tendência significativa nos dispositivos estudados. A evolução dos referenciais educativos 
baseados numa lógica de conhecimentos para uma lógica alicerçada nas competências, tanto no 
âmbito da educação/formação inicial, como contínua parece ser a tendência. Além disto, 
observámos uma inclinação para a construção de referenciais baseados em competências, com uma 
maior articulação com o mundo do trabalho. 
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Numa lógica de racionalidade e de eficácia sócio-económica, perspectiva-se o 
desenvolvimento de competências com uma resposta às necessidades do mercado de trabalho e da 
economia, como um meio de aumentar a competitividade e garantir a sobrevivência no mercado 
geral. Esta posição, que sob o ângulo da formação da pessoa humana pode ser entendida como 
limitada e redutora atribui à educação/formação uma finalidade utilitarista, ao serviço das 
exigências económicas, pouco compatível com uma visão de educação mais alargada e holística, 
que tem como finalidade o desenvolvimento integral da pessoa. Nesta perspectiva, as competências 
mais valorizadas não são apenas as que têm valor no mercado de trabalho, mas todas as que 
contribuem para um desenvolvimento global da pessoa e da sociedade. Estas visões conflituais 
sobre a educação/formação traduzem-se, a nível operacional, no tipo de referências de 
competências adoptados pelos sistemas de educação/formação e também pelos dispositivos de 
reconhecimento com estes articulados. 

Contudo, também constatámos um questionamento cada vez maior, da finalidade das 
abordagens behaviouristas/tayloristas das competências tanto a partir do ponto de vista da formação 
da pessoa como do mundo do trabalho. A separação tradicional entre a formação ao serviço de 
objectivos pessoais e a formação ao serviço dos objectivos económicos parece fazer cada vez 
menos sentido, num contexto marcado pela incerteza e pela imprevisibilidade. 

Tendo como referência os princípios que estão subjacentes às práticas de reconhecimento e 
de validação dos adultos, encontrámos alguns eixos de convergência com os pressupostos teóricos 
defendidos no enquadramento teórico deste trabalho, o que nos leva a considerar que é possível a 
construção de um paradigma de educação/formação defensor da centralidade da pessoa no seu 
processo de formação. 

Deste modo, considerámos que os processos de reconhecimento e validação podem ser um 
dinamizador de um processo de aprendizagem ao longo da vida, na medida em que por um lado, 
permitem estabelecer a ligação com os conhecimentos e experiências anteriores e, por outro, com 
os conhecimentos e experiências a adquirir. Uma vez que, como examinámos, estes processos 
permitem a elaboração de projectos pessoais e profissionais que se constituem como base para 
estratégias de auto-formação e de definição de futuros projectos formativos. Além disto, permitem 
encurtar os percursos de formação formal, o que os torna atractivos do ponto de vista dos adultos 
que pretendem retornar ao sistema educativo ou reorientar a sua trajectória formativa.  

No entanto, considerámos que o acesso e o retorno aos sistemas de educação/formação 
dependerão muito das características da oferta formativa disponível. A diversidade e a 
flexibilização desta oferta são elementos fundamentais para a implementação de uma estratégia de 
aprendizagem ao longo da vida.  

A afirmação do paradigma educativo do lifelong and lifewide learning leva ao 
reconhecimento, cada vez mais consensual, que a aprendizagem não se limita às situações formais 
da educação e formação, nem aos “tempos e espaços da escola”, reconhecendo-se que são muitos 
os saberes construídos e mobilizados pelos adultos em contexto não formal e informal. No entanto, 
ao longo deste estudo deparamo-nos ainda com uma dualidade entre o saber formal e o não-formal 
e informal. Comungamos da opinião de vários especialistas quando dizem que esta fronteira terá 
que ser progressivamente ultrapassada, através da aceitação mútua do valor que cada um encerra 
numa perspectiva de complementaridade, de integração dinâmica e de recomposição. Considerando 
que as aprendizagens formais ganham sentido com a experiência, e que as experiências ganham 
igualmente sentido com as aprendizagens formais, torna-se necessário adoptar uma visão dinâmica 
global e não dissociativa que dê sentido às aprendizagens dos adultos. No âmbito de um paradigma 
de aprendizagem ao longo da vida, aprendizagem formal, não-formal e informal deverão ser 
entendidas numa perspectiva holística e integradora, como elementos dinâmicos de um processo 
único, que é a formação da pessoa, permanente e nunca finalizado.  

O nosso objectivo não foi apenas o de compreender como é que as aprendizagens e 
competências que os adultos realizam à margem dos sistemas formais de educação/formação são 
reconhecidas e validadas pelos dispositivos implementados, mas também o de fornecer alguns 
elementos de reflexão sobre os desafios que decorrem da introdução destas práticas no âmbito dos 
sistemas de educação/formação. 
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Como fomos referindo ao longo da análise e discussão deste estudo, as práticas de 
reconhecimento e validação confrontam e interpelam diversas esferas da vida social com uma 
diversidade de desafios, nomeadamente de ordem política, educativa, social, profissional e 
económica. As fronteiras da aprendizagem dos adultos alargam-se, ultrapassando a tradicional 
visão escolarizada. Este facto vem questionar a organização dos sistemas de educação/formação e 
colocar questões de fundo aos sistemas tradicionais. Estas questões tanto podem ser entendidas 
como ameaças, ou como uma oportunidade para a sua evolução.  

Se olharmos para estas práticas como uma oportunidade de evolução dos sistemas de 
educação/formação, facilmente identificámos como uma das suas potencialidades, a abertura dos 
sistemas de educação/formação, no sentido da inclusão de novos públicos. Uma vez que cada vez 
mais os sistemas de educação/formação são confrontados com a diminuição dos públicos 
tradicionais, devido a factores de natureza demográfica. A sobrevivência do sistema poderá passar 
pela criação de incentivos à captação de novos públicos, nomeadamente de grupos etários mais 
elevados, de adultos já inseridos no mercado de trabalho, de desempregados adultos ou de jovens 
que ainda não se encontram inseridos profissionalmente, ou que possuem um nível de qualificação 
insuficiente. Contudo, isto só será possível se os sistemas de educação/formação forem capazes de 
promoverem a mudança e a renovação necessárias em termos de evolução de estruturas, 
organização, conteúdos e modelos de ensino/aprendizagem. Consideramos no entanto, que o 
alargamento do acesso e da participação não se esgota com a implementação de novos mecanismos 
facilitadores de entrada, é necessário criar as condições para a sua progressão e sucesso, o que vai 
depender da estrutura, da flexibilidade e da coerência do próprio sistema educativo. 

O nosso argumento geral é que as práticas de reconhecimento e validação só se podem 
constituir como um motor para a aprendizagem dos adultos se os sistemas de educação/formação 
conseguirem ter referenciais, conteúdos de formação, bem como modelos e práticas pedagógicas 
que se adeqúem aos adultos e à evolução tecnológica, caso contrário, reduzem-se a mecanismos de 
“confirmação”, reproduzindo o sistema de qualificações existentes. 

No entanto, estas práticas também correm o risco de serem entendidas numa perspectiva 
instrumental, como um mecanismo ao serviço da racionalização e da rentabilização dos processos 
educativos. Num contexto de quebra demográfica e de redução de números de jovens, as 
instituições de educação/formação ao se verem confrontadas com a necessidade de captar novos 
públicos podem encontrar nos processos de reconhecimento e validação um instrumento 
“apetecível” para a instrumentalização destas práticas. Por outro lado, é preciso ter presente que 
embora estas práticas possam contribuir para fazer elevar o nível de qualificação detido pelas 
pessoas, poderão por outro lado, colocar em causa a credibilidade do sistema de validação. Como 
argumenta Duarte (2003) existem alguns sectores da opinião pública que confundem os processos 
de reconhecimento e validação com uma formação curta e intensiva, duvidando da validade deste 
processo. Por outro lado, resistem ao facto de alguns destes dispositivos estarem instalados em 
instituições públicas ou privadas, ainda que devidamente acreditadas para o efeito e rigorosamente 
monitorizadas, mas que nunca antes tiveram “o poder” de certificar.  

Constatámos assim, que embora estas práticas sejam suportadas em alguns pressupostos 
decorrentes da investigação educativa, apresentam ainda alguns paradoxos, o que evidencia a 
necessidade de continuar um caminho de reflexão. No entanto, confirma-se uma tendência no 
sentido da individualização, da flexibilização, da partilha de responsabilidades e da procura 
conjunta de soluções e estratégias de aprendizagem ao longo da vida. 

Por outro lado, considerámos que a adopção de um paradigma de aprendizagem ao longo da 
vida consentâneo com a especificidade dos adultos e com os seus processos de aprendizagem exige 
a ruptura e a mudança das concepções educativas dominantes 

Este trabalho de investigação procurou interrogar o objecto de estudo à luz dos 
conhecimentos actuais dos processos de aprendizagem de adultos e essencialmente numa 
perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. Considerámos no entanto, que é importante 
questionar este objecto a partir de outras perspectivas. Fica assim, em aberto a possibilidade de 
questionar esta realidade a partir de outras perspectivas. 
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Consideramos que a nível pessoal, este estudo contribuíu para a construção de um um quadro 
de conhecimentos de base que permitirá um melhor questionamento e compreensão dos 
dispositivos implementados em Portugal. Por outro lado, considerámos que esta pesquisa constitúi 
um contributo significativo para os dispositivos implementados, na medida em que proporcionou a 
emergência de alguns elementos significativos para a sua reflexão, contribuindo desta forma, para o 
aprofundamento da problemática em questão. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















