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Da educação de adultos à educação e for-
mação de adultos. O sistema de reconhe-
cimento, validação e certifi cação de com-
petências em Portugal

Orientação: Prof. Doutor António Teodoro

Num contexto de revitalização do credo neo-
liberal, as componentes de educação eformação, 
tradicionalmente separadas, têm sido alvo de 
aproximação crescente num processode arti-
culação e convergência, que permitem a alguns 
autores reconhecer a tendência para aspolíticas 
de Educação de Adultos se transformarem em 
políticas de Educação e Formação de Adultos. 
Num país, como Portugal, que apresenta, tradi-
cionalmente, baixos níveis de educação de base 
e de qualifi cação e de certifi cação escolar e pro-
fi ssional da população adulta, em comparação 
com os demais países europeus, a necessidade 
de recomposição dos sistemas educativos e de 
articulação dos sistemas de educação e forma-
ção tem conduzido a uma convergência de pre-
ocupações em torno da problemática do reco-
nhecimento e validação de competências e da 
implementação deste dispositivo. Neste estudo, 
procurámos compreender o processo de cons-
trução sócio-histórica de um campo tão rico e 
polissémico como é a Educação de Adultos, em 
Portugal, a partir da centralidade assumida pelo 
Sistema de Reconhecimento, Validação e Certifi -
cação de Competências, enquanto novo modelo 
de educação e formação de Adultos, atravessado 
por continuidades, descontinuidades, ambigui-
dades e tensões. Através de uma metodologia 
de um estudo de caso, privilegiamos uma abor-
dagem qualitativa e descritiva, numa relação de 
diálogo entre a construção teórica e os dados 
empíricos. O estudo conclui que o Sistema de 
Reconhecimento, Validação e Certifi cação de 
Competências, instrumento legitimador da ar-
ticulação crescente entre os sistemas de edu-
cação e formação, está construído na tensão 
entre uma lógica de racionalidade e efi ciência 
económica e os apelos a uma lógica humanista-
emancipatória.

Palavras-chave: Educação de adultos; Forma-
ção de adultos; competências; validação.

Adult learning education and training of 
adults. The system of recognition, validation 
and certifi cation of skills in Portugal

In a context of revitalization of the neoliberal 
creed, the components of education and training, 
traditionally separated, they have been a target of 
growing approximation in a process of articulation 
and convergence, which allow to some authors to 
recognize the tendency in order that the politics of 
Adult Education changes into politics of Adult Edu-
cation and Training. In a country, like Portugal, which 
presents, traditionally, low levels of basic education 
and of qualifi cation and of school and professional 
certifi cation of the adult population, in comparison 
with European countries, the necessity of recompo-
sition of the educative systems and of articulation of 
the systems of education and training has been le-
ading to a convergence of concerns around the pro-
blematic of the recognition and validation of compe-
tences and of the implementation of this device. In 
this study, we intended to understand the process 
of socio-historical construction of such a rich and 
polissemic fi eld as Adult Education, in Portugal, from 
the centrality assumed by the System of Recognition, 
Validation and Certifi cation of Competences, while 
new model of Adult Education and Training, crossed 
by continuities and discontinuities, ambiguities and 
tensions. Through a methodology of a case study, we 
privileged a qualitative and descriptive approach, in 
a relation of dialog between the theoretical construc-
tion and the empirical data. The study concludes that 
the System of Recognition, Validation and Certifi ca-
tion of Competences, a legitimate instrument of the 
growing articulation between the systems of educa-
tion and formation, is built in the tension between a 
logic of rationality and economical effi ciency and the 
appeals to a humanist-emancipatory logic.
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Olhares docentes sobre a formação con-
tinuada e a atuação profi ssional em Eucli-
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des da Cunha- Bahia: Um estudo sobre o 
programa Rede UNEB 2000

Orientação: Prof. Doutor António Teodoro

O objetivo deste estudo foi analisar as contri-
buições do Programa Rede UNEB 2000 como 
uma política de formação de professores no 
município de Euclides da Cunha (Bahia). Para 
tanto, analisou-se o movimento que vem ocor-
rendo nos últimos anos em que a educação 
escolar passou a ser o centro das atenções e 
dos discursos de governos, e o professor des-
tacado como ator principal das mudanças nas 
escolas. A questão central pesquisada foi: Quais 
as contribuições do Programa Rede UNEB 2000 
para a formação e atuação docente na visão dos 
professores participantes dos processos de for-
mação? Com base na aplicação de questionários 
que foram respondidos pelos professores -alu-
nos do curso de Pedagogia do Programa Rede 
UNEB 2000; de entrevista realizada com o coor-
denador do Programa e da análise de documen-
tos concluiu -se que as maiores contribuições 
do curso, segundo os professores, se situam no 
aspecto da formação e prática profi ssional, com 
ênfase nos métodos e técnicas de ensino como 
elementos de inovação pedagógica; as menores 
contribuições se direcionam para os aspectos da 
profi ssionalização; do conhecimento educacio-
nal sobre a realidade municipal e para o uso das 
novas tecnologias, reforçando o que tradicional-
mente é enfatizado nos cursos de formação de 
professores no Brasil.

Palavras-chave: Políticas educacionais; educa-
ção municipal; formação continuada; formação 
de professores; práticas docentes.

Looks teachers on continuing education and 
professional activities in Euclides da Cunha, 
Bahia: A Study on the Network program 
UNEB 2000

The aim of the present study is to analyze con-
tributions of the UNEB 2000 Network Programas 
a policy for training teacher s in the municipality of 
Euclides da Cunha (Bahia). Our starting point was to 
analyze what has been taking place in the last few 
years in which schooling became the centre of atten-
tion and of government discourses, and the teacher 

looked on as being the central fi gure in the change 
that schools were undergoing. The central issue of 
our research was: What contributions did the UNEB 
2000 Network Program provide for training and ac-
tual teaching, from the point of view of the teachers 
who participated, towards overall schooling? Based 
upon the answers teacher -students of the Pedagogy 
course of the UNEB 2000 Network Program provi-
ded in a questionnaire handed out to each of them; 
of an interview conducted by the coordinator of the 
Program and of document analysis we concluded 
that the major contributions of the course, accor-
ding to the teachers, can be found in teaching and 
practical exercising of the profession, with emphasis 
on methods and techniques of innovative teaching 
and, still according to the teachers, they placed as 
minor continuous training; useful knowledge of the 
municipality’s reality and its capacity for using tech-
nology which, by tradition, is highlighted in teacher 
-training courses in Brazil.

Keywords: Education policies; municipal education, 
continuous training; teacher training; teaching me-
thods.
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Formação Técnica no Ensino Médio e de-
manda estudantil: Um estudo no curso 
profi ssionalizante em edifi cações

Orientação: Prof. Doutora Otaviana Jales Costa

A pesquisa proposta revela a preocupação 
com a pequena demanda para formação técni-
ca profi ssionalizante de nível médio técnico de 
edifi cações na cidade de João Pessoa. Essa preo-
cupação prende-se ao fato de que a Indústria da 
Construção Civil no seguimento da construção 
de edifi cações tem encontrado amplo mercado 
na Capital do Estado da Paraíba, contudo, os 
profi ssionais da área têm escasseado, conforme 
dados apresentados no corpo do trabalho. A 
partir do estudo das possíveis causas, se faz uma 
explanação sobre as Políticas Públicas Brasileiras 
para a Educação implementada com suas conse-
qüências na evolução da Educação Profi ssional 




