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1.

INTRODUÇÃO

PROJETO

1.1 Objetivo do projeto

O projecto "iYOT": No Seu Próprio Tempo ", financiado
pela UE (2015-2017), visa reforçar a capacidade
administrativa e de aconselhamento das organizações
na educação de adultos e de aprendizagem ao longo
da vida em toda a Europa para lhes permitir agir
melhor como contrapartes do sistema educativo
formal, promovendo o desenvolvimento pessoal e as
competências transversais dos adultos como forma de
aumentar a capacidade de habilidades, as
competências e a redução do desemprego.

O objetivo principal deste projeto é desenvolver, em conjunto, um serviço
de aconselhamento à distância, de fácil utilização, para atender aos
interesses, habilidades, desenvolvimentos pessoais e ocupacionais do
adulto, de acordo com o tempo disponível (No Seu Próprio Tempo),
através dum sistema de software baseado na web com uma aplicação
móvel inovadora (Software iYOT). Este serviço destina-se a conselheiros
que trabalham na área de aconselhamento educacional ou de carreira,
bem como para adultos que procuram aconselhamento - no entanto, a
aplicação móvel iYOT não é adequada para idosos que carecem de
conhecimentos e habilidades de TIC, para pessoas pobres em
alfabetização e pessoas com necessidades especiais.
1.2 Um projecto com um verdadeiro alcance europeu

O projeto iYOT envolve parceiros de cinco países diferentes (Suécia,
Espanha, Eslovénia, Portugal e Áustria) com experiência comprovada
no domínio da educação de adultos e do mercado de trabalho. Esta
representação de entidades e países assegura uma produção
verdadeiramente europeia que responde a uma real necessidade
europeia na área do aconselhamento de carreiras e educacional.
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2.

DIRETRIZES

2.2. Quais são as áreas cobertas?

2.1.

Quais são as essas diretrizes?

Assim, sob a perspetiva do conceito de aconselhamento à distância, estas
diretrizes tentam fornecer conhecimento sobre as seguintes áreas ou
campos de aconselhamento:

Este documento representa a primeira fase do projeto e procura
proporcionar, através da cooperação conjunta dos 5 parceiros envolvidos
no projecto e com base numa pesquisa realizada em cada país a
especialistas na área de aconselhamento, uma série de aspectos gerais e
recomendações para conselheiros sobre o conceito de aconselhamento à
distância e sobre uma série de áreas que os conselheiros devem dominar
relacionados com a aquisição de competências e aumentar a
empregabilidade dos utilizadores de serviços de aconselhamento.

As diretrizes apresentadas são um trabalho conjunto de todos
os parceiros do projeto e tentamos incluir todas as questões
relevantes para cobrir uma área tão ampla como o
aconselhamento para adultos. O documento está dividido em
cinco módulos específicos (cada país parceiro preparou um
módulo específico). Eles iluminam as principais questões que os
conselheiros que trabalham com adultos, através do software
iYOT, iram encontrar: a partir de uma introdução de recursos de
aconselhamento à distância e possibilidades de aconselhamento
educacional e de carreira e de métodos de comunicação
adequados para aconselhamento ao reconhecimento/validação
de conhecimento não formal e informal.

•
Aconselhamento de carreira: desafios relacionados com a
carreira, tais como exploração de carreira, mudança de carreira,
desenvolvimento de carreira pessoal e outras questões relacionadas com
o tema.
•
Aconselhamento educacional: aconselhamento a estudantes
adultos sobre seus estudos enquanto estudam, aconselhamento sobre
seus estudos futuros, aconselhamento económico de estudantes e outras
questões mais pessoais.
•
Reconhecimento/validação do conhecimento não formal e
informal: opções para adquirir ou melhorar novos conhecimentos,
aptidões ou competências através de diferentes possibilidades na
educação não formal e/ou informal e como validar ou obter o
reconhecimento de tais conhecimentos não formais e informais.
•
Aspetos comunicativos: outras questões relacionadas com
melhorar as habilidades de comunicação e conduzir um aconselhamento
"humanizado" tanto quanto possível.

Aconselhamento à distância: serviços prestados à distância por
meios electrónicos ou fornecidos através das TIC e que podem ou não
envolver diretamente um conselheiro.

Este projeto é financiado pela UniãoEuropeia..

15-204-012641 – KA2-AE-9/15

iYOT: in Your Own Time!

8
2.3. Missão das Diretrizes
As diretrizes do iYOT representam a provisão básica para futuras
formações de currículos dirigidos aos conselheiros de Orientação
(conselheiros iYOT), um grupo formado por profissionais como
educadores de adultos, professores ou trabalhadores no campo da
educação de adultos, para que eles possam adquirir conhecimentos e
habilidades para poderem administrar, gerenciar e fornecer
aconselhamento usando o sistema de software baseado na web, com uma
aplicação móvel inovadora (Software iYOT).
As directrizes tornar-se-ão recursos nacionais para qualquer pessoa que
deseje desenvolver a sua capacidade ou competências e participação
ativa na educação ou no mercado de trabalho.
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MÓDULO 1
1. ACONSELHAMENTO À
DISTÂNCIA E PROJETO IYOT
1.1 Introdução: Aconselhamento
à distância e projecto iYOT:
Aconselhamento à distância e projeto iYOT
O aconselhamento à distância ou online é algo que existe há mais de
30/35 anos, quando algum tipo de "”tele” ou aconselhamento à distância"
está disponível com o surgimento dos chamados "Sistemas de Orientação
Assistida por Computador" ou SOAC (CAGS).
No âmbito do conceito de aconselhamento à distância, e devido ao rápido
desenvolvimento e implementação da Internet e das Tecnologias da
Informação (TI) nas nossas vidas diariamente, uma ampla variedade de
serviços de orientação ou aconselhamento podem ser fornecidos.
Incluem-se aqueles que este projecto tenta abordar sob uma perspectiva
europeia: aconselhamento educacional, aconselhamento de carreira,
aconselhamento e métodos de comunicação e reconhecimento de
conhecimento não formal e informal.

Assim, os serviços de aconselhamento a serem prestados à distância por
meios electrónicos para os fins do projecto iYOT serão principalmente
relacionados no enquadramento do aconselhamento de carreira, isto é,
aconselhamento que ajuda a promover a carreira, educação, formação e
tomada de decisão de emprego.

Além dos serviços de orientação incluídos no aconselhamento de
carreira, o projecto também aborda outras questões que são
essenciais hoje em dia na área do aconselhamento e que de certa
forma também poderiam ser incluídas no conceito de
aconselhamento de carreira, tais como aconselhamento
educacional e reconhecimento de conhecimento não formal e
informal, bem como melhores e mais adequados métodos de
comunicação para o aconselhamento, a fim de prestar um
serviço adequado e alcançar resultados produtivos.

“O aconselhamento de carreira requer ajuda para identificar as
informações que os utilizadores precisam, onde encontrar
informações, garantir que as informações são precisas e atuais
e ajudar a pessoa a saber como a informação pode ser usada
para informar as decisões ". (Herr & Cramer, 1996)
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Atividades profissionais e grupos alvo
O aconselhamento à distância, no projecto iYOT ,pode incluir uma grande
variedade de atividades profissionais, tais como:


Desafios relacionados com a carreira: exploração de carreira,
mudança de carreira, desenvolvimento de carreira pessoal e
outras questões relacionadas com o tema.



Aconselhamento educacional: aconselhamento a estudantes
adultos sobre seus estudos enquanto estudam, aconselhamento
sobre seus estudos futuros, aconselhamento económico de
estudantes e outras questões mais pessoais.



Opções para adquirir ou melhorar novos conhecimentos, aptidões
ou competências através de diferentes possibilidades na
educação não formal e/ou informal e como validar ou obter o
reconhecimento de tais conhecimentos não formais e informais.
Outras questões relacionadas com a melhoria das habilidades de
comunicação.



Os grupos-alvo que os conselheiros no âmbito do projecto iYOT devem
lidar com são os seguintes:





Estudantes adultos que necessitam de aconselhamento sobre os
seus estudos atuais ou opções de estudos futuros.
Jovens adultos que procuram explorar opções de carreira.
Profissionais experientes contemplando uma mudança de
carreira.
Pessoas que procuram emprego.





Outros: pais que querem voltar ao mundo do trabalho depois de
terem tempo para criar o seu filho, indivíduos que querem gerir a
sua própria carreira ou que querem alcançar um equilíbrio entre a
sua vida profissional e pessoal, etc..
Pessoas que procuram opções ou formas diferentes do sistema de
educação formal para adquirir novos conhecimentos, habilidades
ou competências.
Pessoas que necessitam de validar os conhecimentos, aptidões ou
competências adquiridas a partir do sistema de educação formal
(por exemplo, através de experiência de trabalho ou através de
outras formas de educação não formal ou informal).

Ampla oferta/modalidades
O aconselhamento pode também ser oferecido em diferentes cenários ou
cenários, tais como grupos e individualmente, pessoalmente ou através
de comunicação digital, uma modalidade que se torna cada vez mais
importante devido à popularização da Internet e ao uso e domínio de
ferramentas de TI por uma parte cada vez mais importante da população.

Desafios
Com cada vez mais diversas opções de carreira e oportunidades
profissionais emergentes, o aconselhamento ajuda as pessoas a fazer a
escolha certa sobre seus estudos/carreira, desenvolvimento de carreira e
mudança de carreira.
Essa é a razão pela qual os conselheiros devem estar constantemente
atualizados com as últimas notícias na área e formados para oferecer o
melhor serviço possível nas diferentes opções mencionadas, incluindo,
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obviamente, a orientação
"aconselhamento à distância".

fornecida

por

meios

digitais

ou

1.2. Aconselhamento à distância
– novas oportunidades
Como foi mencionado no ponto anterior, o aconselhamento à distância é
algo que existe há mais de 30/35 anos, graças ao surgimento do "
Sistemas de Orientação Assistida por Computador " SOAC (CAGS).
Estes sistemas evoluíram a partir dos primeiros sistemas muito simples
baseados na teoria do desenvolvimento de carreira e oferecendo uma
sequência básica prescrita de atividades no final de 1960, para programas
mais poderosos capazes de fornecer um serviço mais completo aos
utilizadores (como a administração e interpretação de avaliação,
acompanhamento do progresso do utilizador, entrega de instruções,
vinculação de recursos internos a outros na web, etc.), em linha com a
evolução tecnológica, o que tornou esses sistemas universalmente aceites
para a prática de orientação.

Assim, os processos atuais de comunicação que ocorrem vão além dos
"Sistemas de Orientação Assistidos por Computador" SOAC (CAGS), que
têm sido úteis estratégias de apoio de aconselhamento por muitos anos.
Como resultado, os processos de aconselhamento hoje são baseados no
estabelecimento de uma aliança de trabalho ou relacionamento de
aconselhamento com o uso da tecnologia e, em seguida, a continuação do
trabalho de aconselhamento usando metodologias assistidas por
tecnologia, como e-mail síncrono/assíncrono, tele-aconselhamento e
vídeo conferência. Estas estratégias de comunicação de aconselhamento
podem certamente ser reforçadas pelos recursos da internet (onde
estruturas como redes sociais estão a ser de grande importância), bem
como por outros apoios mais tradicionais assistidos por tecnologia.
Tendo em conta esta tendência, a evolução dos telemóveis e outros
dispositivos eletrónicos para dispositivos inteligentes e sofisticados e a
sua popularidade abriu a possibilidade de desempenharem um papel
fundamental no aconselhamento à distância. Com a popularização das
aplicações móveis, onde as possibilidades mencionadas acima (contacto
por e-mail, redes sociais, mensagens instantâneas, videoconferência, fácil
acesso a recursos e informações, etc.) podem ser reunidas numa
ferramenta simples e o campo de aconselhamento à distância pronto
para saltar para o mundo móvel.

Hoje em dia, o surgimento de sistemas de conversa de vídeo na Internet e
a crescente penetração da banda larga resultaram num movimento
crescente em direção ao aconselhamento online. Os utilizadores estão
empregando ferramentas de software de videoconferência, mensagens
instantâneas e e-mail com conselheiros profissionais no lugar ou além de
reuniões cara a cara.
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1.3 Benefícios e vantagens do
aconselhamento à distância

Além disso, é mais apto para as pessoas que estão mais confortáveis com
o uso da internet do que ir a uma reunião física cara a cara.

Anonymity
A falta de contacto cara a cara pode incentivar os utilizadores a
comunicarem mais abertamente sem preocupações de raça, sexo, idade,
tamanho ou problemas de aparência física, o que pode levar a um maior
nível de honestidade (que às vezes não é muito frequente no contacto
cara a cara) e, portanto, maior validade no caso de auto-revelação.
A Internet oferece claramente um nível de anonimato que é percebido
por muitos utilizadores como não ameaçador, permitindo uma
‘invisibilidade’ que pode fazer as pessoas se sentirem menos inibidas do
que pessoalmente.

Acessibilidade
O aconselhamento à distância é uma prática mais económica para os
conselheiros/instituições que oferecem serviços de aconselhamento e
para os utilizadores, pois evita muitas das despesas relacionadas com
instalações físicas onde o serviço pode ser prestado.

Accessibility
O aconselhamento à distância é facilmente acessível a todos aqueles que
desejam usá-lo. Fornece o acesso de muitos lugares, 24 horas por dia, 7
dias por semana e pode servir grandes e dispersos públicos.
Ultrapassa barreiras que podem impedir que as pessoas procurem
orientação. Por exemplo, indivíduos que residem em áreas rurais ou
remotas onde não há serviços de aconselhamento podem beneficiar da
acessibilidade de aconselhamento online.

Por um lado, os conselheiros ou instituições que oferecem serviços de
aconselhamento que não querem ou não se podem dar ao luxo de alugar
ou manter um espaço físico, reduzem assim os custos indiretos de capital,
propriedade, comutação e procedimentos de administração, em
comparação com serviços de aconselhamento tradicional.
Por outro lado, os utilizadores podem economizar o dinheiro relativo ao
transporte para o local físico onde o serviço de aconselhamento está
localizado.
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Diferentes opções de comunicação
O aconselhamento à distância permite uma variedade de formas de
comunicação:
Um dos métodos de comunicação mais utilizados através da internet está
na forma escrita. Interação entre os utilizadores e conselheiro muitas
vezes ocorre através da escrita de e-mails ou mensagens num chat. Isso
permite que tanto o utilizador como o conselheiro prestem muita atenção
à sua comunicação e reflitam sobre os seus pensamentos e sentimentos
antes de se expressarem.
Esta também pode ser uma forma particularmente adequada de
comunicação para os utilizadores que têm dificuldade em se expressar
oralmente. Em algumas ocasiões, alguns utilizadores podem expressar-se
melhor escrevendo porque não são "afetados" pelas sugestões não
verbais dadas pelos conselheiros.
O facto de ter que articular as mensagens em forma escrita pode ser
bastante eficaz para encorajar os utilizadores a se expressarem de forma
mais pensativa, auto-reflexiva e perspicaz, especialmente quando se usa o
e-mail, pois têm todo o tempo que precisem para escrever a mensagem.
Além disso, ter um registro escrito também permite ao utilizador ter um
ponto de referência na discussão futura, revisão e na avaliação da
mudança e progresso.
Outra ferramenta de comunicação que está a ganhae mais importância,
devido à melhoria da banda larga e da conetividade na internet, são as
sessões presenciais por meio do software de videoconferências, onde o
utilizador e o conselheiro podem reunir visualmente e interagir de forma
"mais real".

Além disso, o aconselhamento à distância também permite que os
utilizadores comuniquem entre si por fóruns e outras ferramentas de
mensagens, onde podem compartilhar as suas dúvidas e experiências
sobre os diferentes aspetos relacionados com o tema aconselhamento.
Essa comunicação entre pares também promove a interação e a autoreflexão dos utilizadores.
Tendo mencionado as opções acima, é geralmente recomendado uma
combinação de diferentes abordagens: por escrito, pessoalmente, à
distância ou através do contacto pessoal com um conselheiro no caso de
um indivíduo precisar de mais feedback do conselheiro ou se a situação é
mais complexa e o mesmo necessita de mais encorajamento e motivação,
por exemplo.

Conveniência
O aconselhamento à distância permite que o utilizador tenha acesso às
informações num momento conveniente, especialmente ao usar o e-mail,
como ferramenta de comunicação que possibilita enviar e receber
mensagens a qualquer momento 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Além disso, a interação entre utilizadores e conselheiros pode ser
combinada num momento conveniente para os dois, especialmente
quando se realiza uma sessão presencial via videoconferência.

Acesso a uma grande variedade de informações
O aconselhamento à distância é frequentemente baseado num portal da
web contendo diferentes secções, com diferentes informações
relacionadas ao tópico de aconselhamento (oportunidades de trabalho,
opções de estudo, etc.).
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Esses portais da web podem incorporar links de outras fontes e
normalmente fornecem acesso a sites úteis e especializados onde os
utilizadores podem obter ideias e informações sobre seus interesses.
Essas plataformas são intuitivas e amigáveis para que possam ser
facilmente navegadas, contendo diferentes secções que orientam os
utilizadores através destas.

1.4 Principais desafios, questões
e conclusões do aconselhamento
à distância

Muitos portais têm uma secção de auto-avaliação onde os utilizadores
podem introduzir os seus interesses e são automaticamente
encaminhados para as opções mais adequadas que eles têm.
Além disso, hoje em dia a maioria dos portais tem uma secção onde os
utilizadores podem receber feedback de conselheiros ou especialistas
num campo específico sobre as suas dúvidas e possibilidades de acordo
com seus antecedentes e interesses.

DESAFIO

Finalmente, uma característica importante do aconselhamento à distância
é que (como é baseado num portal web) bases de dados podem ser
atualizadas a partir de uma fonte central numa base frequente, sendo
capaz de fornecer informações atuais e concisas aos utilizadores.

Estes são alguns dos principais
desafios que o aconselhamento
à distância tem de enfrentar e
que, se não forem devidamente
abordados, pode representar
uma ameaça em termos de
confiança dos utilizadores ao
usar
este
tipo
de
aconselhamento.

Características do sistema
Os sistemas de aconselhamento à distância devem ter as seguintes
características para que possam representar uma ferramenta abrangente,
amigável e útil:


As seções do sistema devem ser claras para os utilizadores (visual
e fácil de navegar) e abrangente (incluindo tantos aspectos de
aconselhamento quanto possível), mas ao mesmo tempo não
saturar o utiliador com carregamento de informação que podem
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fazê-los sentir-se entediados quando procuram informações. Por
essa razão, é vital ter uma boa base teórica com conteúdo
atualizado e bem explicado.


Existência de uma secção de avaliação ou auto-avaliação é
necessária hoje em dia, para que os utilizadores possam obter um
primeiro feedback geral/aconselhamento referenciado às opções
mais
adequadas
que
correspondam
aos
seus
interesses/habilidades, poupando-lhes tempo ao procurar
informações.




A inclusão de conteúdos multimédia é também algo que pode
ajudar o sistema a ser mais próximo do utilizador. O uso de
vídeos, gráficos de informações e outros pode ajudar os
utilizadores a entenderem melhor como usar o sistema para obter
o máximo dele ou ter uma ideia mais clara sobre as informações
fornecidas em cada seção. A inclusão de fóruns de comunicação
de pessoa para pessoa, mensagens com conselheiros através de
chats ou e-mail, ou a possibilidade de organizar sessões cara a
cara através do software de videoconferência são outras
possibilidades que agregam valor ao sistema e tornam-no mais
interativo e pessoal, bem como mais eficaz.
Finalmente, links para sites especializados onde os utilizadores
podem completar as informações fornecidas e aceder
diretamente às redes sociais, são alguns aspetos que os sistemas
de aconselhamento à distância não devem esquecer de incluir.

Competências do conselheiro
Os conselheiros, previamente, devem possuir os conhecimentos e
competências, a fim de prestar um serviço adequado aos utilizadores, de
modo a que sejam credíveis.
Torna-se necessário que os conselheiros tenham um domínio geral do
sistema e um domínio específico da área em que se especializam:


Por um lado, eles devem ter boas habilidades e conhecimentos de
TIC sobre como o sistema de aconselhamento à distância ou site
funcionam, pois eles podem receber perguntas relacionadas ao
funcionamento geral do sistema.



Por outro lado, os conselheiros devem ter um profundo
conhecimento da sua área específica de domínio dentro do
sistema, para que possam dar respostas relacionadas com uma
questão concreta dentro de uma área concreta de
aconselhamento (possibilidades de formação para mudança de
carreira, possibilidades de emprego, validação da educação não
formal/informal, etc.).

Outras características que devem ter são as seguintes:


Competência para diagnosticar as necessidades e a capacidade
dos utilizadores de lucrar com o uso da tecnologia.



Competência para motivar os utilizadores a investir tempo.



Competência para ajudar os utilizadores a transformar dados em
informações.
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Competência para mover utilizadores além da informação para
um plano de ação.

Por todas estas razões, é crucial, que os conselheiros à distância sejam
devidamente formados e supervisionados, de modo a que os utilizadores
possam obter informações confiáveis e acessíveis, à distância.

Algumas directrizes, para os utilizadores para que suas mensagens não
possam ser facilmente detidas por terceiros, podem ser:


Use um computador pessoal, pois menos pessoas têm acesso a
ele.



Evite enviar/receber e-mails em pontos sem fio (Wi-Fi) se não
tiver certeza de que a sua conexão é segura.



Verifique o campo de endereço 'para' antes de enviar a
mensagem.



Solicitar um "recibo de retorno" para que o conselheiro reconheça
seu e-mail ao recebê-lo.



Use uma senha para aceder ao seu computador e à sua conta de
e-mail e saia quando terminar.



Assegure que todos os softwares de segurança (como aplicações
antivírus e de firewall) e atualizações de software do sistema
estejam instalados.



Criptografe o seu e-mail.

Confidencialidade e segurança
O aconselhamento à distância tem de enfrentar vários riscos potenciais
relacionados com a segurança e a confidencialidade que devem ser
devidamente abordados para não sofrer uma perda de confiança entre os
utilizadores.
Estes são alguns dos problemas mais comuns, a maioria deles
relacionados com a interação entre utilizador e conselheiro:


Mensagens não recebidas.



Violação da confidencialidade que pode ocorrer, por exemplo,
quando os e-mails não são recebidos porque eles são enviados
para o endereço errado ou se eles não são assinalados ou são
excluídos pelo conselheiro involuntariamente.



A confidencialidade pode ser violada por hackers ou provedores
de serviços de internet ou em qualquer extremidade por outras
pessoas com acesso às contas de e-mail nos computadores.

Algumas recomendações básicas para ajudar a proteger a
confidencialidade é ter as versões mais recentes dos sistemas de
segurança usados, atualizando continuamente a sua tecnologia para
evitar quebras de segurança.
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Ausência de contato físico/direto
Tradicionalmente, o aconselhamento baseou-se na linguagem verbal e
não verbal dos utilizadores, a fim de ter uma melhor avaliação e
diagnóstico. Isso é algo que o aconselhamento à distância cobre apenas
(parcialmente) quando se tem uma sessão de reunião presencial através
de videoconferência, onde o conselheiro pode de alguma forma observar
e interpretar tais características da pessoa do outro lado do ecrã.

Questões tecnológicas
Como o aconselhamento à distância depende da conetividade com a
internet, há o risco de que a conexão falhe, especialmente para aqueles
que vivem em áreas rurais, algo que, naturalmente, reduz a eficácia deste
tipo de sistemas.

OUTROS
Possíveis mal entendidos
Dado que o aconselhamento à distância não implica a presença física
entre utilizadores e conselheiros, é possível que alguns mal entendidos
possam existir. É por isso que a comunicação deve ser clara, usando para
tal mecanismos de razão, como e-mail ou chats, a fim de esclarecer as
questões que permanecem duvidosas.

Por outro lado, o facto de obter o máximo de sistemas de
aconselhamento à distância é sempre dependente das habilidades ou
competências de TI dos utilizadores, tanto para utilizar o sistema como
para instalar software adicional necessário para a sua utilização total.
Sistemas de aconselhamento à distância devem fornecer explicações
sobre como usar o sistema corretamente, com links para fazer download
do software necessário e outras instruções.
Para todos os aspectos mencionados acima, é altamente recomendável
uma combinação de diferentes abordagens de aconselhamento: por
escrito, à distância ou através de contacto pessoal, dependendo das
necessidades do utilizador e da complexidade da situação.
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1.5. Possibilidades técnicas para o
aconselhamento à distância
A evolução tecnológica possibilitou que os portais da web incluíssem uma
vasta variedade de recursos e serviços de forma organizada e intuitiva,
capaz de atender à crescente procura de informação de alta qualidade
por parte da população, resultando em espaços visuais e interativos com
informações atualizadas onde os utilizadores podem facilmente navegar e
satisfazer as suas necessidades.
A possibilidade de reunir várias ferramentas num só sistema para fins de
aconselhamento à distância é uma realidade hoje em dia, tornando-se
necessária em todos os sistemas baseados na nternet. Mais e mais
pessoas estão a habituar-se a lidar com sistemas completos e abrangentes
nos quais podem ter acesso não apenas às informações nos principais
campos de aconselhamento, mas também a muitas outras possibilidades,
tais como:


Secções de avaliação ou auto-avaliação para ter um melhor
conhecimento sobre as possibilidades que têm de acordo com
seus antecedentes e interesses. Oferecendo aos utilizadores, as
possibilidades que têm de acordo com as suas preferências e
experiências ou estudos, torna o processo de procura muito mais
fácil para estes.

instantâneas, videoconferência...) de forma síncrona e assíncrona, cada
um deles proporcionando os seus próprios benefícios às pessoas em
contacto.
Assim, enquanto a comunicação síncrona (feita principalmente através de
mensagens instantâneas ou videoconferência) permite uma comunicação
mais direta e talvez mais informal, com a possibilidade de obter quase o
mesmo sentimento de espontaneidade como quando está em contacto
direto, a comunicação assíncrona (por e-mail ou mensagem privada, por
exemplo), por outro lado, dá à pessoa algum tempo para pensar e refletir
sobre os seus pensamentos antes de escrever uma mensagem. Isso é algo
que ajuda essa pessoa a ter uma ideia mais estruturada e pensativa,
fornecendo também um registro escrito que permite aos utilzadores e
conselheiros rever e avaliar as mensagens escritas pela outra parte.

Acesso às redes sociais, o que proporciona ainda mais interação e
possibilidades de informação para utilizadores e profissionais. As redes
sociais como Facebook ou LinkedIn (apenas para mencionadas duas das
mais importantes) são amplamente utilizadas e permitem que o
conselheiro possam estudar o perfil do utilizador, ou pelo menos ter uma
visão geral do seu histórico e motivações antes de fornecer orientação.
Estas também permitem ao utilizador apresentar o seu perfil de forma
atraente e consciente, o que representa um bom exercício de
autoconhecimento e um bom ponto de partida antes de procurar
aconselhamento. Outra das possibilidades está relacionada com as
oportunidades de contacto e networking, proporcionando e facilitando a
interação de pessoas com os mesmos ou semelhantes perfis, interesses,
etc..


Interacção com colegas e profissionais através de uma vasta
diversidade de meios comunicacionais (fóruns, e-mail, chats/mensagens
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Links para outros sites onde o utilizador pode encontrar mais
informações. As informações fornecidas aos utilizadores no sistema sobre
os diferentes tópicos de aconselhamento podem ser concluídas através
de links para sites especializados.
Hoje, não só os portais da web, mas também os dispositivos móveis
(tablets, telemóveis, e-books) estão prontos para incluir todos os recursos
descritos acima. Através de aplicações móveis intuitivas e de fácil
utilização, o potencial da tecnologia móvel de crescimento mais rápido e a
melhoria das taxas de conetividade tornam o uso destes dispositivos
ideais para aconselhamento à distância, uma vez que as suas diferentes
características, características ou opções disponíveis podem ser
totalmente utilizadas.
Outro ponto a favor desta tecnologia reside no facto de que uma grande
(e crescente) percentagem da população tem acesso a dispositivos móveis
e usa-os regularmente na sua atividade diária. Portanto, a possibilidade
de incorporar sistemas de aconselhamento à distância a tais dispositivos
permite que essas pessoas possam ter o serviço disponível no seu próprio
tempo, sem que tenham de ir a um centro físico ou estar à frente de um
computador.

1.6. Software iYOT
Tendo em conta as possibilidades expostas acima, o projecto iYOT
desenvolve uma série de ferramentas de software (portal web,
plataforma de e-learning e aplicação móvel) para apoiar:

A aquisição de competências pelas pessoas dispostas a tornar-se
conselheiros iYOT.

O contacto entre os conselheiros do iYOT e as pessoas dispostas a
receber aconselhamento sobre a área de carreira e educação (utilizadores
do iYOT).

Estas são as ferramentas de software que tornam possível:

Portal da web como um site de informações com acesso a todos
os materiais do projeto, benefícios e possibilidades do projeto,
informações sobre como aceder e usar efetivamente a plataforma de elearning e a aplicação iYOT.

Plataforma de e-learning, como um sistema de aprendizagem
baseado em MOODLE, onde as pessoas interessadas em se tornarem
conselheiros iYOT podem aceder, uma vez registados no portal IYOT, a
todos os materiais de todos os módulos e, após a conclusão do curso,
certificar-se e tornar-se conselheiros iYOT.

A aplicação IYOT, como aplicação móvel que permite o acesso a
informações relevantes sobre possibilidades educacionais e de carreira de
acordo com o perfil do utilizador iYOT e a interação entre conselheiros
iYOT e utilizadores iYOT, bem como um espaço para debate.

Este projeto é financiado pela UniãoEuropeia..

15-204-012641 – KA2-AE-9/15

iYOT: in Your Own Time!

20

MÓDULO 2
2. ACONSELHAMENTO
EDUCACIONAL
2.1 Princípios Básicos do Trabalho
de Aconselhamento na Educação
de Adultos
»A definição de orientação refere-se a um processo contínuo que permite
aos cidadãos de qualquer idade e em qualquer momento da vida
identificar as suas capacidades, competências e interesses, tomar
decisões educativas, formativas e profissionais e gerir os seus caminhos
individuais de vida na aprendizagem, trabalho e outros contextos em
que essas capacidades e competências são aprendidas e/ou utilizadas. As
orientações abrangem uma série de atividades individuais e coletivas
relacionadas com a informação, o aconselhamento, a avaliação de
competências, o apoio e o ensino de competências de tomada de decisão
e de gestão de carreira. « (Resolução do Conselho sobre uma melhor
integração da orientação ao longo da vida nas estratégias de
aprendizagem ao longo da vida, 2008:.2).

O que é o aconselhamento educacional?
“Ajudar um indivíduo a refletir sobre questões e experiências
educacionais pessoais e fazer escolhas educacionais apropriadas”
(ELGPN).
As oportunidades educacionais estão a tornar-se maiores e mais
complexas nos conteúdos, nos métodos e nas formas enquanto nós
vivemos num momento de mudanças mais rápidas e de estruturas e
atividades sociais mais complexas. Os adultos precisam de novos
conhecimentos, competências e habilidades não só para o trabalho e
desenvolvimento pessoal, mas também para um papel ativo na
comunidade ao longo de sua vida. Como está escrito no Memorando para
a aprendizagem ao longo da vida, ao longo da vida está a ser
acompanhado por aprendizagem (EC, 2000).
Os adultos precisam de mais apoio de aconselhamento para tomar
decisões mais facilmente para a educação, para saber como planear o seu
percurso de aprendizagem e vincular os resultados com as procuras na
sua vida diária. S. Jelenc Krašovec e Z. Jelenc definem o apoio de
aconselhamento com três categorias principais de assistência, que
podemos oferecer aos adultos: (Jelenc Krašovec, Jelenc 2003:24 in Tanja
Vilič Klenovšek, 2015)
1. assistência com o envolvimento na educação;
2. assistência na organização da educação e da aprendizagem;
3. assistência ao processo de aprendizagem e sua avaliação.
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Isso significa que o conselheiro ajudará a alcançar os objetivos de um
indivíduo e valores ligados à educação e aprendizagem, para afetar o
fortalecimento da motivação de um indivíduo para a aprendizagem e sua
confiança nas suas próprias habilidades e aconselhando-os com a escolha
de opções adequadas e oportunidades de educação. A segunda categoria
envolve escolher e decidir formas de execução e as estratégias de
educação e aprendizagem, bem como a organização bem sucedida da
educação selecionada. Subsequentemente, o conselheiro pode ajudar o
adulto com a aprendizagem bem sucedida e eficaz, com o reforço da sua
capacidade para tal aprendizagem, e por último, mas não menos
importante, ajudando-os com uma visão sobre as possibilidades de usar o
seu conhecimento recém descoberto. (Jelenc Krašovec 2007:26 in Tanja
Vilič Klenovšek, 2015).
Devemos ter em conta as três categorias de apoio de orientação,
colocando a ênfase no apoio de aconselhamento aos adultos em todas as
fases da educação de adultos e do processo de aprendizagem: antes ou
no início do envolvimento na educação ou aprendizagem, durante o
processo de aprendizagem e no fim da educação e aprendizagem, cada
fase com atividades de orientação específicas. (Vilič Klenovšek, 2015).
Recentes documentos europeus também enfatizam que a orientação
educacional para adultos tem um grande significado para aumentar o
acesso à aprendizagem ao longo da vida, para motivar vários grupos de
adultos para um maior envolvimento, especialmente os grupos
desfavorecidos, e para assegurar apoio de aconselhamento a adultos no
processo de aprendizagem.

Os serviços de orientação podem desempenhar um papel importante
para encorajar os adultos a participarem na educação e na formação e
podem facilitar o processo de definição de objetivos de aprendizagem e
de progressão, de encontrarem opções de educação e formação
adequadas e traçar um caminho para atingir as metas estabelecidas.
"Além disso, serviços de informação, orientação e aconselhamento
eficazes podem ajudar a criar ambientes de aprendizagem acessíveis,
apoiar a aprendizagem em todas as idades e numa variedade de
contextos e capacitar os cidadãos a gerir a sua aprendizagem e trabalho'
(OECD 2010, p. 86).”
O aconselhamento educacional deve consistir em mais de uma ou várias
conversas individuais entre o conselheiro eo participante. A qualidade e a
profundidade devem aumentar. A maneira de conseguir é ver e
considerar o aconselhamento como um processo de aprendizagem que dá
ao participante tal conhecimento e perceção, que oferecem
possibilidades para um ponto de vista mais viável. O participante precisa
ser capaz de se sentir seguro tomando as suas decisões e, assim, ter uma
maior capacidade de enfrentar o mundo ao redor. O aconselhamento
profissional é um processo de trabalho pedagógico em cooperação entre
o conselheiro e o participante.
Andergren (2016) argumenta que é importante discutir e desenvolver tal
aconselhamento educacional que dá ao participante mais do que apenas
um acesso à solução da situação crítica ou atual.
É hora de tentar confiar nos indivíduos providos com aconselhamento
educacional, plena responsabilidade pelos próximos passos na vida. Se é
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certo que um participante é capaz de tomar as suas próprias decisões
sobre a sua vida, devemos tomar as consequências dessa abordagem e
permitir que o participante tome medidas no futuro com o apoio reduzido
do conselheiro ou de preferência completamente sem qualquer apoio.
Esta eliminação deve ser definitivamente individual, uma vez que o
participante está pronto para assumir a sua responsabilidade. Depende da
atitude, capacidade e motivação do participante. Também depende da
atitude e profissionalismo dos conselheiros.

Métodos de Aconselhamento Educacional
Métodos comparados aos modelos são mais específicos e apresentam
como se pode e deve agir como um conselheiro educacional. Eles lidam
com a questão "como" e, portanto, são mais prescritivos na sua natureza.
Entre os conhecidos e reconhecidos métodos de entrevista motivacional
(EM), a abordagem centrada na solução e coaching são mencionados. Eles
não são caracterizados apenas como métodos de aconselhamento
educacional; Eles são frequentemente utilizados noutras áreas
profissionais. Geralmente, métodos menos conhecidos são os círculos de
Peavy, o Círculo de Forças de Amundson e as cinco perguntas de Savicka.
Os métodos são frequentemente considerados como geralmente
aplicáveis, o que é explicado pelo facto do seu efeito nos contextos
definidos. Assim, é mais do que provável que tenham o mesmo efeito
noutros contextos também.
Os métodos aparentemente podem dar ao participante uma ideia sobre
as habilidades do conselheiro. Se definimos a competência como a
capacidade de obter resultados, então o caminho para a competência é
fazer uso dos métodos apropriados. Confiar num único/mesmo método

de aconselhamento educacional nunca pode ser a melhor estratégia do
ponto de vista dos indivíduos que procuram aconselhamento educacional.

Atividade de Conversação e Aconselhamento
Educacional
As atividades de conversação e aconselhamento educacional são
operativas e apresentam formas práticas de como se pode e se deve
realizar as etapas de uma conversa. Que determinadas etapas são
tomadas durante a conversação é baseada na teoria de trabalho prático
pessoal do conselheiro. Isso pode ser expresso num conjunto de diretrizes
ou princípios ao longo do qual o conselheiro planeia e implementa as suas
conversas de aconselhamento. A teoria profissional prática está enraizada
no conhecimento dos modelos e métodos de comunicação, conversação e
aconselhamento educacional.
Alguns deles, por sua vez, derivam das teorias de desenvolvimento de
carreira que tentam explicar as causas e mostrar a relação com as
carreiras das pessoas. Outros são baseados nas teorias de tomada de
decisão e seleção que explicam como as pessoas tomam decisões em
geral.

Processo de aconselhamento educacional baseado em
oportunidades
Andergren (2016) chama o seu modelo de orientação-aconselhamento de
um processo de aconselhamento baseado em oportunidades, que
consiste em cinco atividades diferentes:



Introdução à conversação
Sessões de informação
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Grupo de aconselhamento educacional/conversa em grupo
Próprias atividades do participante
Conversas individuais de aconselhamento educacional

Introdução à Conversação
Esta é uma breve conversa inicial, na qual a situação do participante e as
possíveis soluções atuais são brevemente discutidas. Nesta conversa, as
expetativas do participante de aconselhamento educacional são
esclarecidas com base na situação atual do indivíduo na vida. A estrutura
para o aconselhamento educacional, ou seja, o trabalho do conselheiro e
considerações sobre aconselhamento educacional são apresentados, bem
como a teoria profissional prática do conselheiro. O alcance do tempo, a
confidencialidade e as próprias atividades antecipadas do participante
entre as diferentes partes do processo de aconselhamento educacional
também são tomadas em conta para que o participante compreenda a
importância de assumir a sua própria responsabilidade.
Essa é uma oportunidade para introduzir uma ou mais teorias ou modelos
de aconselhamento educacional. Um plano para o processo de
aconselhamento educacional do participante é determinado. É
apropriado já nesta reunião inicial entre os interlocutores decidir que tipo
de atividades próprias serão realizadas pelo participante até à sua
próxima reunião.
Alguns participantes podem ficar satisfeitos pela conversa com o
conselheiro educacional. Este é especialmente o caso quando o objetivo
da visita ao conselheiro educacional é obter uma resposta a uma questão

substantiva ou, por exemplo, quando o participante está à procura da
aprovação de uma decisão já tomada.

Sessões de informação
Estas são uma ou mais ocasiões em que são apresentadas explicações
diferentes sobre as escolhas individuais da educação, profissão e carreira.
As teorias de desenvolvimento de carreira, bem como teorias de
escolha/seleção/tomada de decisão devem ser apresentadas nesta fase.
Este também é um momento apropriado para apresentar mais uma vez o
método de aconselhamento educacional a ser usado neste processo de
aconselhamento educacional específico.

Grupo de aconselhamento educacional/conversa em
grupo
Existem várias ocasiões em que o grupo é usado como um método de
trabalho, a fim de apoiar os participantes a obter maior compreensão e
conhecimento sobre si mesmos e sobre o mundo ao redor.

Próprias atividades do participante
O participante não é passivo entre as atividades pelas quais o orientador
educacional é responsável. Entre as atividades que o participante está
envolvido, estão a procura de informações, leitura, contactos com o
mercado de trabalho, etc.

Aconselhamento Educacional Individual
Várias conversas entre o conselheiro e o participante são organizadas
onde lidam com a situação exclusiva do participante. A conversa de
aconselhamento educacional individual é a essência do processo de
aconselhamento educacional. Pode ser expressa metaforicamente como
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um casaco que abraça os vários componentes. Podemos comparar a
conversa de aconselhamento educacional individual com a visita do
médico onde às vezes o médico irá encaminhar o indivíduo a procurar
consultas ou tratamento a outros profissionais especialistas ou
fisioterapeutas e, em seguida, compilar tudo e apresentar num diálogo
com o indivíduo, numa futura visita. (Resumo fornecido por: Leif
Andergren, 2016)

2.2 Quem é conselheiro de
educação de adultos?

organização educacional para adultos, conselheiros em centros de
aprendizagem auto-dirigidos, etc.))
Ultimamente, foi introduzido outro papel específico dos conselheiros na
educação de adultos: conselheiro de qualidade da educação de adultos,
que oferece dentro das organizações de educação de adultos
aconselhamento de assistência nas várias fases dos processos para
identificar,
avaliar
e
desenvolver
a
qualidade.
(https://izobrazevanje.acs.si/competence_approach/counsellor_in_ae/in
dex.php?nid=17300&id=1077)
O ponto de partida para encontrar as opções certas para a educação ou
aprendizagem de cada participante é o conhecimento das características
e necessidades dos adultos que procuram informações e assistência em
atividades de aconselhamento para a educação de adultos.

O conselheiro de educação de adultos presta assistência aos adultos em
educação e aprendizagem e ajuda os participantes, por exemplo, a decidir
pela educação, aconselha-os no planeamento, organização e
implementação da aprendizagem, ajuda-os a superar a aprendizagem e
outras barreiras relacionadas com a educação, aconselha os participantes
no planeamento do seu futuro caminho educacional e similares.
A análise prática da educação de adultos mostra que um educador de
adultos que realiza um trabalho de aconselhamento pode ter dois papéis:


o papel de conselheiro independente na educação de adultos



o papel do educador de adultos, que desempenha parte das suas
tarefas como conselheiro (por exemplo, conselheiro na

O conselheiro deve ser qualificado para obter informações sobre as
características e necessidades de cada adulto no processo de
aconselhamento, mas também para conhecer antecipadamente as
características gerais e as necessidades de determinados grupos-alvo, que
compartilham algumas características comuns. Estes podem mudar
durante a sociedade e o desenvolvimento individual assim existe uma
necessidade para estudo constante, monitorar e atualizar com eles. (Jerca
Rupert, 2011)
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ferramenta essencial no trabalho de aconselhamento e é por isso que se
centra principalmente nas competências, flexibilidade e atitude para com
o trabalho. A situação de hoje e o rápido e imprevisível ritmo de
desenvolvimento faz com que áreas como a orientação social e o
conhecimento de como as pessoas pensam e em que estado elas estão
sejam ainda mais importantes. Devido a estes factos, o trabalho do
conselheiro educacional tornou-se um trabalho mais diversificado.

aconselhamento

O aconselhamento educacional na Europa nos anos 2000 é diferente do
que se viu antes. O ritmo das mudanças na sociedade, incluindo o
aumento da incerteza, taxa de digitalização e migração significa que o
conselheiro educacional tem uma realidade muito dinâmica para
trabalhar. Pessoas, trabalho e fenómenos não são mais, o que eram antes
ou o que parecem ser. A compreensão estereotipada da realidade está a
desaparecer ao mesmo ritmo que tudo ao nosso redor está mudando
constantemente. Hoje nenhum conselheiro pode prever o que a próxima
conversa de aconselhamento trará. Hoje o conselheiro não sabe que tipo
de participante encontrará. Anteriormente, era de alguma forma
previsível. Agora podemos falar sobre uma gama mais ampla de coisas ao
encontrar pessoas. Não sabemos o que eles trazem com eles no mundo
caótico de hoje; Um mundo mais diferenciado com um número muito
maior de variáveis.
Os requisitos para as competências dos conselheiros estreitam porque a
profissão de aconselhamento, como a maioria das outras profissões, deve
constantemente mudar e adaptar-se às procuras e expectativas atuais, a
fim de atingir os seus objetivos. O próprio conselheiro educacional é a

A importância do aconselhamento educacional para o futuro do
participante é considerada auto-evidente e muitas vezes é descrita em
termos positivos. No entanto, a importância do conselheiro para o futuro
do participante é muitas vezes subestimada ou nem sequer mencionada.
Ao estudar as teorias de desenvolvimento de carreira (teorias que
afirmam explicar por que uma pessoa escolhe uma determinada carreira)
(W. Patton, M. Mcmahon, 2014), o papel do conselheiro como um dos
fatores determinantes está a ser esquecido. É claramente afirmado que o
conselheiro não afeta a escolha do indivíduo na carreira que ele ou ela
realmente escolhe. A sessão com o conselheiro é realmente um dos
fatores que afetam a escolha do participante. Portanto, as ações do
conselheiro na sessão de aconselhamento são de extrema importância e
significado. Um conselheiro pode, como muitas vezes é dito, "fazer a
diferença", o que significa que ele ou ela contribui para o facto da
situação do participante seja clarificada e melhorada. No entanto, a
sessão de aconselhamento com o conselheiro também pode significar o
contrário ou que nada acontece depois.
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Para ajudar os participantes a
encontrar a sua própria realidade
interior, a sua própria imagem da
realidade externa - como estes se
correlacionam - é o primeiro objetivo
fundamental e o significado do
aconselhamento
educacional.
O
segundo é ajudar o participante a
descobrir para onde ele ou ela gostaria
de estar encaminhado. A terceira é
trabalhar com o participante para criar
os caminhos mais eficientes para o
destino, que o participante diz que
deseja alcançar.
Além do conhecimento sobre teorias e métodos relevantes, a parte
prática da conversa depende do autoconhecimento, abordagem e valores
do conselheiro. Como o conselheiro se utiliza como ferramenta na
conversa, podemos concluir que a essência das competências de
conversação e aconselhamento se baseiam tanto no conhecimento,
experiência própria e do que é considerado necessário na prática
profissional (teorias, modelos, métodos, atividades). Vale a pena assinalar
que as questões não devem ser fixas e pré-determinadas, a partir do
manual de aconselhamento educacional profissional. As perguntas feitas
pelo conselheiro são geradas dependendo do que acontece durante a
interação com o participante. As perguntas são geradas no momento
particular e são frequentemente uma reação ao que o conselheiro
identifica como a mensagem do candidato. (Resumo fornecido por: Leif
Andergren, 2016)

2.3 Destinatário do
Aconselhamento Educacional
O desempenho do indivíduo para lidar com os desafios oferecidos pelo
modo de vida de hoje depende de muitos fatores (estrutura de
personalidade do indivíduo, nível de educação, a complexidade do
trabalho, situação familiar individual, etc). As dificuldades que os adultos
enfrentam são muito diferentes; a maioria deles está associada a
obstáculos cotidianos que dificultam a realização dos objetivos. (Jelenc
Krašovec, 2007:23)
O participante/cliente é um elemento central do processo de
aconselhamento. Das suas características e necessidades dependem a
escolha de abordagens de aconselhamento, estratégias e os tipos de
ajuda. Para planeaar e implementar adequadamente as atividades de
aconselhamento, o conselheiro deve conhecer o impacto das
características do aluno adulto no curso do processo de aconselhamento.
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Todos esses fatores estão inter-relacionados; interagem também com a
determinação do desempenho individual na educação. Mais problemas na
educação enfrentam aqueles que são menos educados, socialmente mais
desfavorecidos, adultos com baixos níveis de educação, mais excluídos da
vida social, pessoas menos confiantes e mais incertos.
A maioria dos adultos sem educação básica é devido a vários fatores,
principalmente por causa de más experiências na sua educação anterior,
provavelmente não será incluído por iniciativa própria nem na educação
não-formal e muito menos na educação formal; suas necessidades não
são claras e muitas vezes irrealistas. Neste grupo, o papel do conselheiro
é extremamente importante, uma vez que necessitará de assistência
antes da inclusão na educação (motivação e encorajamento de objetivos
realistas, construção de confiança, etc), bem como durante a educação
(para desenvolver hábitos e técnicas de aprendizagem, o uso de
tecnologia de aprendizagem, eliminando outras barreiras, etc.).
O conselheiro educacional deve estabelecer diferentes impactos sobre as
oportunidades, necessidades e desejos educacionais de um indivíduo, se
ele/ela quer entender e cumprir uma assistência de aconselhamento.
(Jelenc Krašovec, 2007:25)
Os principais obstáculos que uma pessoa deve superar, caso deseje
participar na educação, são:


barreiras situacionais decorrentes da posição atual do indivíduo;



barreiras institucionais colocadas pelas instituições educacionais;



barreiras disposicionais que afetam as características psicossociais
do indivíduo. (Radovan, 2007:4)

2.4 Redes e actividades de
parceria no aconselhamento da
educação de adultos
Numa sociedade moderna, a educação de adultos caracteriza-se pela
crescente diversidade de educação, oferta de programas educativos,
variedade de formas de derivação da educação e aprendizagem de
adultos, com ênfase em que o conteúdo da educação e da aprendizagem
é cada vez mais adaptado às necessidades de diferentes grupos de
adultos e necessidades de desenvolvimento do ambiente local. (Tanja
Vilič Klenovšek, 2011:81)
Tudo isso traz consigo a experiência e o conhecimento de que cada
organização, trabalhador profissional individual, educador de adultos,
nesta diversidade de ofertas educacionais, pode ser eficaz se tiver
conhecimento de ofertas feitas por outros, se conhecer as necessidades
de outros grupos de adultos, se conhecer as necessidades do ambiente
local em que opera. (Tanja; Vilič Klenovšek, 2011:81)
Isso contribuiu para a abertura de organizações que atuam no campo da
educação de adultos para a cooperação com outras, na procura de
sinergias e complementaridade em operação. Na Europa, a ligação em
rede das organizações de educação de adultos tornou-se uma parte do
funcionamento cotidiano e parte integrante da garantia de qualidade e
profissionalismo dos profissionais.
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Os autores de "The art of networking" (2009) afirmam que a rede é uma
resposta organizacional à diversidade e complementaridade das
necessidades educativas de diferentes grupos-alvo para a aprendizagem
ao longo da vida. Quanto mais as necessidades são específicas e diversas,
maior é a necessidade de integração de diferentes experiências e
abordagens, e precisamos considerar:


Os desafios educacionais são multidimensionais ou ligados uns
aos outros. A cooperação e a partilha são cruciais para a
adequada resolução destes.



O campo de acção sobre aprendizagem ao longo da vida muitas
vezes carece de coordenação. Este défice está na rede de
fundamental importância.



As redes são baseadas na sinergia que precisa ser estabelecida
em:

Características gerais das redes
Quando se trata de trabalho em rede, é tudo sobre a integração de
atividades conjuntas em determinada área de trabalho e, ao mesmo
tempo, os indivíduos desenvolverem o seu próprio trabalho e experiência.
Algumas organizações e indivíduos podem pertencer a redes diferentes
ao mesmo tempo. Cruciais para o trabalho em rede são condições
substantivas de trabalho em rede, baseadas na confiança e identificação
de interesses comuns.
Integração e participação na rede baseando-se em objetivos e atividades
comuns, estabelecidos por um grupo vinculado à rede. Atividades
baseadas na troca de informações, conhecimentos e experiências, bem
como em atividades conjuntas decorrentes de objectivos comuns. Os
objectivos mais básicos ou a ligação em rede:


Maior eficiência e ótimo desempenho numa determinada área;

a) atividades como projetos, conferências, pesquisas, seminários;



Melhor qualidade;

b) Instituições, sob forma de coordenação, parcerias, comissões,
associações europeias, etc.;



Maior racionalidade;



Maior integridade;



Frequentemente interdisciplinar.

c) Especialistas, profissionais ou gestores e outros membros da rede.


As redes devem aumentar o impacto e a eficácia da aprendizagem
e contribuir para a qualidade desta. (Tanja Vilič Klenovšek,
2011:82)

Os pontos de partida importantes no funcionamento da rede são os
princípios fundamentais da:


Integração voluntária;



Igualdade de parceiros;
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Conformidade com a ética profissional comum;



Disposição para cooperar;



Respeito dos acordos de parceria.

experiência abrangentes e de alta qualidade em toda a educação e
aprendizagem de adultos. (Tanja Vilič Klenovšek, 2011:86)

A estrutura da rede pode ser definida em diferentes níveis, dependendo
dos objetivos de rede e envolvimento dos membros. Pode funcionar:


A nível nacional/estadual;



A nível regional ou ainda, a nível local;



A nível institucional (em particular organização quando diferentes
indivíduos e representantes de várias profissões, locais de
trabalho se conectam entre si, etc.)

A rede pode ser:


mais formal – com uma estrutura específica, modo de
funcionamento e regras;



mais não-formal – com uma estrutura geral e modo de operação
deixados à iniciativa de membros individuais, sem algum conjunto
de certas regras.

Uma característica importante do aconselhamento de guia educacional é
considerar cada indivíduo como um todo, é por isso que a cooperação
com os outros atores, na comunidade, que podem contribuir para esse
processo é crucial.

2.6 Desafios para o
aconselhamento educacional no
mundo online

Trabalho em rede e parceria em atividades de aconselhamento na
educação de adultos

DESAFIO
DESAFIO

Independentemente do local e da forma como prestamos
aconselhamento na educação de adultos, é importante que todos os
profissionais que o exerçam disponham de informação, conhecimento e
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Com a chegada dos serviços de internet e sua propagação para todas as
facetas da vida, a profissão de aconselhamento não é deixada para trás. A
aplicação da tecnologia informática aos procedimentos de
aconselhamento está gradualmente a entrar em cada sociedade. O
tradicional cara a cara/visitas de escritório irá parcialmente
desaparecendo com o tempo, embora não inteiramente substituído pelo
aconselhamento informatizado conhecido como e-aconselhamento ou
aconselhamento online. O uso de computadores em praticamente todos
os aspetos das atividades humanas está a expandir-se rapidamente. Na
verdade, dificilmente há qualquer atividade da vida no mundo de hoje
que não esteja envolvida com o uso de computadores.
O aconselhamento educacional não é exceção. Pode-se encontrar
algumas ferramentas disponíveis online, particularmente grande
quantidade de informações sobre programas educacionais, oportunidades
de formação em diferentes níveis, cursos, diferentes provedores desses,
informações sobre as chamadas, oportunidades de financiamento para a
educação, materiais de especialistas para conselheiros que estão
disponíveis numa grande oferta de fóruns - também no sentido de FAQ perguntas e respostas frequentes relacionadas com a educação de
adultos, bem como sessões de aconselhamento online com os
conselheiros educacionais.
Os portais educacionais online são cada vez mais populares na Europa e
oferecem diferentes tipos de apoio de aconselhamento nas decisões de
educação.

Alguns exemplos:
https://ec.europa.eu/education/ (Apoio à educação e à formação na
Europa e no estrangeiro)
http://www.studyportals.com/ (Escolha transparente na educação,
Globalmente)
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-torecognized-higher-education-institutions (Portal UNESCO Para Instituições
de Ensino Superior Reconhecidas)
http://www.european-funding-guide.eu/ (Guia europeu de financiamento
- Encontre dinheiro para a sua educação)
http://www.scholarshipportal.com/ (Encontre bolsas para financiar o seu
estudo)
http://www.europeancampus.com/( O Campus Europeu é um Grupo
Internacional de Consultoria Educacional que oferece sua experiência e
serviços para estudantes e instituições.)
http://www.eaie.org/community/expert-communities/admissionrecognition.html (O EAIE é o reconhecido centro Europeu de
especialização, de ligação em rede e de recursos na internacionalização
do ensino superior.)
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MÓDULO 3
3. ACONSELHAMENTO DE
CARREIRA
3.1 Introdução ao
aconselhamento de carreira:
evolução atual
“Decisões relacionadas à carreira têm impactos de longo alcance
sobre as vidas das pessoas e estão entre as decisões mais
importantes que as pessoas fazem; [...]. No entanto, o contexto em
que as decisões de carreira ocorrem hoje é tão complexo que
muitas pessoas necessitam de ajuda na exploração de
alternativas, pesando as consequências associadas a várias
opções e criando um plano de carreira que ajudará a dar foco às
suas vidas, ao mesmo tempo em que permanecem sensíveis ao
mundo em constante mudança em que as pessoas vivem.”
(Hiebert 2009: 12)

O aconselhamento de carreira é frequentemente associado com os
Serviços Públicos de Emprego, mas, na verdade, é conduzido em vários
contextos profissionais, isto é, em departamentos de recursos humanos
de organizações, por formadores de vida ou em serviços de carreira em
instituições de adultos e ensino superior. O aconselhamento de carreira
pode acontecer durante as várias fases do percurso de vida de um
indivíduo: nas fases de desemprego, no momento de terminar uma
educação, nos momentos em que se deseja desenvolver ou mudar o
percurso da carreira enquanto se está empregado (Thiel 2004: 910-911).
Uma vez que o aconselhamento profissional deve ter em conta a situação
atual, prospetiva do mercado de trabalho e as tendências profissionais, é
muito dependente da condição do mercado de trabalho e do seu
desenvolvimento. Crescentemente, os processos internacionais e globais
desempenham um papel de aconselhamento aos clientes. Como
Amundson * esboça, os desenvolvimentos que participaram no
aconselhamento de carreira e realidades ocupacionais na última década
incluem:



avanços em tecnologia e informação e maior ênfase em
competências tecnológicas;



percursos de carreira menos definidos e previsíveis - tanto nas
organizações como na procura de emprego;



mais oportunidades de trabalhar em diferentes partes do mundo,
mas também a globalização;



maior concorrência e pressão para a produtividade;
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maior dependência de posições temporárias ou contratuais,
maior necessidade de considerar opções de trabalho por conta
própria;



maior ênfase nas competências interpessoais, ou seja, trabalho
em equipa e rede;



a necessidade de aprendizagem contínua (Amundson 2006: 4).

“ Como os conselheiros tentam trabalhar dentro deste novo
ambiente mais desafiador, eles acham que o seu financiamento está
a ser reduzido enquanto as expetativas estão a subir. De muitas
maneiras estão vivendo a mesma realidade que os seus clientes.”
(Amundson 2006: 5)

Ao mesmo tempo, os cenários na Europa de como os mercados de
trabalho nacionais são governados permanecem diversos e as políticas
relativas aos serviços de inserção profissional estão sujeitas a mudanças
frequentes. Nesse sentido, não é possível escrever diretrizes sobre
aconselhamento de carreira no modo de "uma serve para todos". Assim,
tentamos apontar para detalhes gerais de aconselhamento de carreira
que são importantes para manter em mente para projetar o processo de
aconselhamento e delinear como se podem relacionar com o uso
crescente de tecnologias digitais neste campo.

3.2 Elementos do
aconselhamento de carreira
O aconselhamento de carreira circunscreve uma prática profissional
muito complexa, incluindo uma multiplicidade de atividades diferentes
que vão desde a informação ou o apoio emocional de apoio à realização
de tarefas administrativas. Alguns conselheiros precisam sincronizar essas
tarefas divergentes, que seguem diferentes racionalidades, nas suas
rotinas diárias. Alguns conselheiros são capazes de se concentrar mais em
elementos únicos da prática de aconselhamento na carreira.
O aconselhamento de carreira pode incluir as seguintes tarefas:

 Fornecer informação aos candidatos a emprego


Gestão de processos administrativos de procura de emprego e
inserção de clientes no mercado de trabalho





Ativação de candidatos a emprego






Suporte emocional

Analisar, diagnosticar e desenvolver perfis ocupacionais
Administrar formações (sobre o processo
desenvolvimento de competências, etc.)

de utilização,

Investigação e manutenção de bases de dados
Trabalho em rede com atores locais e instituições relevantes

Reflexão sobre a prática profissional
Uma vez que a prática de aconselhamento pode envolver atividades tão
diversas, os conselheiros precisam de ter uma variedade de habilidades e
competências. Muitas vezes as exigências das diferentes tarefas

Este projeto é financiado pela UniãoEuropeia..

15-204-012641 – KA2-AE-9/15

iYOT: in Your Own Time!

33
confrontam-se umas com as outras, isto é, monitorar o processo
administrativo de procura de emprego e, ao mesmo tempo, acomodar as
necessidades emocionais dos clientes. Dessa forma, a diversidade de
atividades pode resultar em condições de trabalho complexas e
desafiadoras para a equipa de aconselhamento, necessitando não apenas
de desenvolvimento contínuo de competências, mas também
oportunidades de conversar e refletir sobre as suas experiências (higiene
psicológica e supervisão).
Para além da diversidade de atividades profissionais, a prática de
aconselhamento é muitas vezes caracterizada por uma carga de trabalho
elevada, restrições de tempo para lidar com clientes individuais e uma
abordagem muito burocrática e processual para lidar com os candidatos a
emprego por parte dos serviços de emprego. Hughes, por exemplo,
observa uma "crescente pressão para que os serviços criem e
desenvolvam instalações e serviços de recursos de carreiras rentáveis,
acessíveis e eficazes" (Hughes, 2013, Bimrose et al., 2015: 8-9). No
entanto, o perfil desafiador do aconselhamento de carreira necessita de
configurações organizacionais específicas para administrar serviços de
alta qualidade, como tempo e recursos disponíveis para aconselhar cada
candidato a emprego ou redes de cooperação para redirecionar clientes
para outros provedores de serviços, caso necessário.

3.3 Ferramentas e métodos no
aconselhamento de carreira
O aconselhamento de carreira, como cada área de aconselhamento, é
caracterizado por uma dupla orientação: por um lado, o conselheiro
precisa ser um especialista em questões de mercado de trabalho e
ocupação; por outro lado, ele ou ela precisa ter uma visão sobre como
criar uma relação de aconselhamento (ou seja, conhecimento sobre
competências interpessoais e de comunicação).
Os conselheiros são confrontados com um conjunto de desafios típicos
que surgem a partir desta dupla orientação, bem como dos elementos
específicos que compõem o aconselhamento profissional como área
profissional:

Conselheiros como gestores de informação:

Os conselheiros precisam encontrar uma maneira sistemática de
lidar com a enorme quantidade de informações com que se defrontam.
Especialmente devido à crescente disponibilidade de informações online
sobre o mercado de trabalho e oportunidades de emprego, os
conselheiros precisam digitalizar, filtrar e sintetizar uma vasta quantidade
de materiais. Uma vez que os postos de trabalho são cada vez mais
oferecidos e procurados a nível europeu, têm de ter acesso a informações
sobre diferentes países europeus e estarem por dentro das condições de
trabalho em diferentes regiões, a fim de aconselhar os seus clientes. Ao
mesmo tempo, os conselheiros precisam ter conhecimentos muito

Este projeto é financiado pela UniãoEuropeia..

15-204-012641 – KA2-AE-9/15

iYOT: in Your Own Time!

34
específicos sobre o ambiente local; sendo a qualidade do aconselhamento
dependente do conhecimento dos atores locais, podendo
adequadamente encaminhar as pessoas e criar oportunidades de
cooperação com as empresas locais.

Além disso, os clientes são muitas vezes oprimidos pelas múltiplas
fontes de informação e não sabem como pesquisar ou não têm ideia de
onde podem encontrar informações relevantes. Assim, os conselheiros
ainda precisam instruir os seus clientes sobre como lidar com a
quantidade de fontes ou processar informações para eles.

Conselheiros como gestores de expectativas: Os
conselheiros têm que lidar com uma incompatibilidade
de expectativas:






sobre o que o aconselhamento de carreira é capaz de oferecer, já
que muitos clientes abordam o processo com uma atitude
passiva, esperando que o conselheiro encontre um emprego para
eles;
entre os interesses e preferências dos clientes e suas
oportunidades com base nos seus perfis ocupacionais;
entre os perfis dos clientes e ofertas de emprego
existentes/oportunidades de emprego;
entre uma atitude adversa dos clientes que são obrigados a
assistir aos serviços e suas tarefas e deveres como conselheiros
de carreira;

Conselheiros como gestores
conselheiros como psicólogos:

de

processos

vs.

Os conselheiros precisam

documentar e monitorar o progresso dos clientes em processos muito
técnicos, ao mesmo tempo que tentam apoiar emocionalmente os seus
clientes muitas vezes perturbados. Um elemento central da interação de
aconselhamento que permanece a faltar numa abordagem muito
processual ao aconselhamento de carreira é o design da relação entre
conselheiro e cliente. "[A] necessidade de desenvolver e manter uma boa
relação de aconselhamento" (Amundson 2006: 7) envolve "fazer todos os
esforços para ver a pessoa como um todo, não apenas os problemas"
(ibid.). Embora aconselhamento de carreira possa ser focado em questões
relacionadas com o trabalho, é considerado importante abordar questões
pessoais dentro do aconselhamento também, uma vez que áreas como
saúde, vida familiar ou bem-estar geralmente desempenham um papel
essencial para prosseguir com carreiras.

Ativação de clientes é uma tarefa muito importante que
está subjacente a muitas interações de aconselhamento
de carreira: lidando com resistência (devido a ser obrigado a assistir a
serviços), cético (devido à má imagem dos Serviços Públicos de Emprego)
ou clientes passivos (devido a estar sobrecarregado, frustrado ou
perturbado)



Capacitação de clientes
Estruturação do processo de procura de emprego: começar com
os clientes, compor um itinerário, definir objetivos, etc.
Os métodos centrais utilizados no aconselhamento são técnicas de
entrevista e diagnóstico de avaliação e análise para identificar o que os
clientes estão à procura, seus perfis (pontos fortes e fracos, experiências

Este projeto é financiado pela UniãoEuropeia..

15-204-012641 – KA2-AE-9/15

iYOT: in Your Own Time!

35
educacionais e ocupacionais) e para onde os mesmos querem ir, mas
também adequá-los às exigências do mercado de trabalho. Há uma vasta
gama de métodos utilizados no aconselhamento de carreira (ver Jigău
2007), que não podem ser mencionado aqui. Apenas duas tendências na
metodologia de aconselhamento devem ser invocadas:

3.4 Diferentes tipos de
candidatos a emprego

Métodos de aconselhamento centrados na narrativa

Os clientes aconselhados variam consideravelmente

que

"capturam a narrativa completa através dos olhos da pessoa envolvida"
(Amundson 2006: 8), ou seja, encorajam os clientes a contarem histórias
sobre a sua vida profissional e situações importantes;

Métodos de aconselhamento dinâmico que estão atentos aos
clientes que se sentem sobrecarregados com a sua situação de
desemprego; "O uso de uma gama mais ampla de métodos de
aconselhamento, alguns dos quais incluem: questionamento centrado,
metáforas, tipos de cartas, mapeamento mental, exercícios de valores,
perfil de realização, escalar o problema, análise de tarefas" (ibid.).



Em termos da sua formação.



Idade/fase do percurso de vida.



Alguns deles estão empregados, desejam mudar o percurso da
sua carreira ou de prosseguir a formação adicional.



Outros estão desempregados, à procura de um emprego - entre
os novos desempregados, bem como os desempregados de longa
duração.



Clientes que aparecem por iniciativa ou a pedido de outros.



Clientes que procuram os serviços por sua própria vontade.



Indivíduos que enfretam múltiplas dificuldades, isto é, perda de
emprego, dificuldades económicas, problemas pessoais.

Assim, os serviços de carreira devem ser orientados para o cliente de
modo individual, a fim de atender às necessidades específicas de tipos
muito diferentes de candidatos a emprego. Neste sentido, os tipos de
serviços necessários dependem muito do público-alvo. Enquanto alguns
clientes podem precisar de um aconselhamento individualizado em
profundidade, outros podem ser mais adequados com informações ou
sessões de formação em grupos.
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“Para poder atender à ampla gama de necessidades dos
clientes, é preciso oferecer diferentes tipos de serviços e as
diligências precisam de profissionais que coletivamente
tenham uma vasta gama de competências, lembrando que
não é necessário que cada profissional seja capaz de
atender a todas as necessidades do cliente. Esta situação é
melhor visualizada, não como um único continuo de
serviços. De menos intensivo a mais intensivo, mas como
círculos sobrepostos significando serviços que são de
natureza diferente, projetados para atender diferentes
necessidades do cliente.” (Hiebert 2009: 8)

3.5 Projetando o
desenvolvimento de carreira
Devido à individualização dos percursos e das transformações no domínio
do trabalho que conduz a uma maior flexibilidade, mas também a uma
menor estabilidade, existe uma noção crescente de progressão na
carreira como processo que decorre da melhor parte do ciclo de vida de
um indivíduo e não se limita a um única decisão no início da vida activa.
As pessoas são cada vez mais chamadas a desenvolver ativamente os seus
caminhos ocupacionais, aumentando a necessidade de orientação
profissional através desses processos.

“Como conselheiros de carreira procuram tecer juntos
competências de carreira através da vida, onde estes precisam
de se concentrar em ajudar as pessoas a identificar e aplicar
padrões de vida/carreira. [...] O exercício de identificação de
padrões envolve uma exploração aprofundada relacionada a
valores, competências, estilo pessoal e outros significativos. A
análise é colaborativa e o foco está sempre na maneira como os
padrões podem ser identificados e aplicados em diferentes
aspetos da vida.” (Amundson 2006: 6)
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Uma vez que a conceção do desenvolvimento de carreira é fortemente
dependente do tipo de cliente e da situação em que se encontram
(desemprego, desenvolvimento de competências, fases transição de
carreira, etc.), não é mais possível descrever um único modelo de como
conceber com sucesso o desenvolvimento de carreira. Na interação de
aconselhamento, o curso específico de desenvolvimento de carreira
precisa ser definido com base em informações sobre a situação do cliente,
antecedentes e interesses pessoais e o conselho do conselheiro passa
sobre as tendências ocupacionais atuais e oportunidades de formação. O
elemento-chave é uma dimensão reflexiva tendo em conta a situação do
cliente de um ponto de vista holístico.

abordados na interação de aconselhamento, tais como indecisão geral
pelo cliente, visões pessimistas, falta de informação sobre o eu ou
conflitos externos, como problemas nas relações pessoais (ibid.: 266-267).

Um modelo prototípico que descreve este processo é apresentado por
Gati e Asulin-Peretz. Eles identificam um processo de cinco etapas para
ajudar os clientes a tomar decisões sobre desenvolvimento de carreira.
Primeiro, a prontidão do cliente para o processo de decisão de carreira
deve ser reforçada por aumentar a sua motivação, dando-lhes
informações sobre o processo e iniciar uma exploração de seus interesses
pessoais e pontos fortes. Em segundo lugar, uma etapa de pré-seleção
ajuda a avaliar as opções de carreira, que são exploradas em
profundidade na terceira etapa do processo (Gati & Asulin-Peretz 2011:
264-265). O conselheiro "está a ajudar o cliente a explorar alternativas
promissoras e descobrir qual dessas opções realmente corresponde às
preferências do indivíduo" (ibid .: 265). Na fase seguinte, será feita uma
escolha através da comparação e análise das opções potenciais em
relação às capacidades e preferências individuais. A etapa cinco centra-se
na implementação da escolha, que é assistida pelas ações orientadoras do
conselheiro. Os autores descrevem fatores que se tornam em obstáculos
para a prossecução de processos de tomada de decisão que têm de ser
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3.6 Desafios para
aconselhamento de carreira num
mundo online

DESAFIO

A integração das TIC na prestação de serviços de aconselhamento e
orientação profissional está a aumentar constantemente, tornando as
tecnologias digitais numa dimensão importante na atual prática de
aconselhamento profissional. Muitos candidatos a emprego tentam
encontrar empregos online, coletar informações sobre educação contínua
online ou comunicarem com conselheiros de carreira online. A
necessidade de aconselhamento móvel está a aumentar, uma vez que
muitos serviços de aconselhamento cara a cara estão cheios ou sem
recursos (Schiersmann / Remmele 2004: 7).
Com a crescente integração das TIC no aconselhamento de carreira, os
conselheiros de orientação são pressionados a desenvolver novas
competências necessárias ao se envolver em orientação online, tais como:

“Na prestação de serviços de carreira, foram identificadas cinco
funções diferentes das TIC: prestação de orientação em linha;
oferecendo ensino online à distância; encaminhar os utilizadores
para os serviços offline existentes; agir como um desvio, tirando a
pressão dos serviços offline existentes que são escassos; e fornecer
um fórum para os indivíduos discutirem uns com os outros ou com
os praticantes. "(Offer & Sampson1999 ver Bimrose et al., 2015: 13).



competências para entrega online (como o aconselhamento pode
ser feito digitalmente, desenvolvimento de formas interativas de
lidar com clientes, bem como focar em formatos escritos);



estabelecer confiança online;



competências digitais para reunir e editar informações ou gerir
processos online;

Embora as tecnologias digitais ofereçam muitas oportunidades para a
prática de aconselhamento de carreira - ou seja, atingindo mais pessoas,
mesmo pessoas geograficamente distantes - também representam uma
série de desafios. Quando uma relação entre um cliente e um conselheiro
é estabelecida através de comunicação online, tal precisa ser afirmado
desde o início como esta relação será semelhante. Por exemplo:
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Com que rapidez o orientador espera responder?


Como o conselheiro pode certificar-se que o cliente entende e
reage às intervenções? O cliente é capaz de dar feedback sobre o
processo?

Como é assegurada a capacidade tecnológica do cliente (Bimrose
et al., 2015: 19)?
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MÓDULO 4
4. ACONSELHAMENTO E
MÉTODOS DE COMUNICAÇÃO
4.1 Objetivo principal deste
manual
Com este módulo, queremos facilitar a interação entre conselheiro e
utilizador/cliente através da aplicação móvel para que o aconselhamento
à distância não seja uma barreira ou possa ser atenuado tanto quanto
possível desde o início do contacto entre ambos.
Acreditamos que aqui reside a importância vital deste módulo, que
permite, por um lado, poupar a energia necessária para gastar no
aconselhamento do conselheiro do ponto de vista da distância, e em
segundo lugar, permite que os utilizadores - adultos que procuram
cconselhamento, o fácil acesso na aplicação móvel. Este é também um
dos principais objetivos da iYOT e, assim, incentivar a sua motivação para
a participação. Esta fornece respostas sobre as suas necessidades de
conhecimento e contactos, elimina dúvidas e, acima de tudo, contribui
para uma melhor auto-estima tanto para o utilizador, como para o
conselheiro.

Um desafio interessante e existente para todos os envolvidos neste
projeto e algo que nos comprometemos a fazer é conduzir tanto quanto
possível o aconselhamento "humanizado", através da aplicação móvel.
“O que queremos alcançar com este conjunto de orientações para o
módulo IV - Aconselhamento e métodos de comunicação para
conselheiros iYOT sobre o uso ou através desta aplicação móvel?”

Numa primeira resposta global e considerando as
especificidades
do
projeto
iYOT,
queremos
simplesmente:

Facilitar a interacção entre o conselheiro iYOT e o
utilizador/cliente através da aplicação móvel de modo a que a distância
de orientação não seja uma barreira ou, pelo menos, será atenuada tanto
quanto possível desde o início do contacto entre eles. Essa resposta global
corresponde ao fundamento mais profundo da comunicação na relação
humana, que nunca pode ser subtraída para o acolhimento das novas
tecnologias.
Por outro lado, e com nossas mentes fixas no propósito do projeto iYOT,
essa aplicação móvel, percebida como uma ferramenta que serve um
meio para um fim, leva-nos a uma segunda grande questão
“Dentro do campo de aconselhamento (que é vasto), como estará este
aconselhamento a ser executado, ou seja, como ele será
operacionalizado?”
Em relação à dinâmica da interação humana comunicacional, o
aconselhamento talvez seja muito mais fácil e mais provável de ser
realizado se for realizado ou conduzido como um processo com passos e
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fases que estão bem estabelecidos e definidos. Portanto, simplesmente
queremos:

cliente/utilizador - aplicação móvel - conselheiro, que irá ser executado
todo o processo comunicacional e relacional.


Operacionalizar o aconselhamento através da aplicação móvel
como um processo, para que tanto o conselheiro iYOT como o
utilizador/cliente conheçam todos os passos e fases desde o início do
processo de aconselhamento e estejam cientes de todas as vantagens,
oportunidades e restrições.
Acreditamos que é fundamental que no ato de elaborar estas diretrizes
específicas para o módulo IIV - Aconselhamento e métodos de
comunicação de acordo com as ambições do projeto iYOT - listar um
conjunto de pressupostos do utilizador/cliente, conselheiro iYOT e do
ponto de vista da ferramenta iYOT.

2.1. Suposição do ponto de vista do utilizador/cliente do
iYOT

4.2 Pressupostos para a
construção de diretrizes
específicas
Para desenvolver os objetivos de aprendizagem específicos deste módulo,
consideramos (além das especificações do projeto iYOT), um conjunto de
suposições. Elas são adicionadas às respostas globais no desenvolvimento
e formulação dessas diretrizes mais específicas, que exigem como prérequisitos - uma série de suposições - que o utilizador/cliente quer ou o
conselheiro do ponto de vista do especialista necessita e também do
ponto de vista dos serviços iYOT que serão fornecidos, ou seja, através da
ferramenta de aplicação móvel. Portanto, é neste triângulo iYOT,

a) Clientes/utilizadores vêm em todas as "formas e tamanhos";
b) Clientes/utilizadores procuram serviços de aconselhamento por
várias razões ou motivos;
c) Todos os clientes/utilizadores têm expectativas de diferentes
níveis;
d) Nem todos os clientes/utilizadores "se encaixam" ou pretendem
adquirir o serviço a partir da aplicação para dispositivos móveis
iYOT.
Mesmo que a aplicação móvel no processo de aconselhamento à
distância seja a ferramenta tecnológica avançada a partir da qual os
potenciais utilizadores (adultos que procuram aconselhamento) poderiam
ter um grande benefício, devemos notar que os mesmos diferem no seu
nível de educação, origem ou fundo, nível de maturidade. Todos eles têm
diferentes histórias pessoais, competências comunicacionais, diferentes
formas de lidar com todo o tipo de situações, perfis diferentes, etc..
Ser uma pessoa adulta que procura aconselhamento educacional ou
profissional seria a única coisa que estes teriam em comum no início,
quando eles se estão a registar na aplicação móvel iYOT e entram em
contacto com o conselheiro iYOT. No entanto, as suas razões ou
expectativas poderiam ser muito diferentes e um conselheiro teria que
lidar com as suas diferentes necessidades, dúvidas, frustrações, modos
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defensivos, desajustes, medos, anseios, curiosidades, hesitações ou com a
sua procura de conhecimento, motivação etc..
Finalmente, e não retirando tudo o que foi mencionado, por parecer tão
contraditório, porque a essência da orientação e aconselhamento de
desenvolvimento humano (para a vida) é crucial independentemente da
idade ou do seu trabalho ou situação educacional, enfatizamos que nem
todos os utilizadores/clientes querem registrar-se na plataforma iYOT,
mesmo aqueles que estão desempregados. Na verdade,
eles poderiam não se "ajustarem" todos ou querer os
serviços disponíveis no projeto iYOT ou simplesmente
não querem ser registrados devido a razões pessoais
(neste último caso, será difícil entender quais são as
suas razões!).

momento de contacto, e as competências necessárias para dar as
respostas mais apropriadas através de um processo de aconselhamento
específico e o mais limitado possível.

2.2. Suposição do ponto de vista do conselheiro do iYOT

Por outro lado, o projecto iYOT ainda está numa fase
"embrionária" da sua existência, não pode cobrir tudo o
que corresponde aos serviços de orientação e
aconselhamento que o mundo atual exige ou o "estado
da arte".

Embora o relacionamento ou o método de comunicação "cara a cara" não
possa ser estabelecido em presença direta no local de trabalho do
conselheiro, existe a possibilidade dum
encontro mais próximo via "Sala de escuta"
que será criada nesta aplicação móvel.
Contudo, a configuração tradicional do
aconselhamento será alterada e, de acordo
com Bedi (2006), o processo de
aconselhamento de forma tradicional tem
sido reconhecido (por clientes/utilizadores)
como um momento importante para
estabelecer a confiança mútua e na aceitação
de acordos. Iremos descrever este assunto em
detalhe no próximo ponto.

De qualquer forma, mesmo como um projeto piloto, e
como tal ainda reservado para certos itens de
orientação e aconselhamento, sempre revela a
importância do perfil, disponibilidade e uma atitude do
conselheiro iYOT. Significa a comunicação interrelacional com o utilizador/cliente no primeiro

No entanto, apresentamos abaixo um
conjunto de suposições que assumimos que
devem estar presentes nas atitudes,
competências profissionais e sociais de um
conselheiro iYOT durante o processo de
aconselhamento:
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Atitudes:











Perspicaz;
Honesto;
Empatia;
Mente aberta;
Adaptar-se à diversidade;
Audição ativa principalmente para:
a) a linguagem dos sentimentos;
B) para a linguagem e cognição;
Não julgar nem emitir opiniões pessoais;
Resistir às distrações;
Ser genuíno (É a única maneira que um conselheiro pode
convincentemente transmitir proximidade ao utilizador).

Competências profissionais:










Saudação;
Delicadeza;
Bondade.

Portanto, na secção a seguir, exporemos um conjunto de suposições que
consideramos relevantes devido à mudança do contexto tradicional que
normalmente ocorre no processo de aconselhamento.

2.3. Suposições do ponto de vista da aplicação iYOT



Conhecimento sobre como documentar as interações e o
progresso com o cliente/utilizador;
Orientado para resultados;
Conhecimento para coletar, analisar e usar informações;
Conhecimento para transmitir informações claramente;
Experiência em como personalizar o problema e o objetivo em
conjunto.

Competências sociais:

Com tudo o que acaba de ser referenciado na perspetiva do conselheiro
iYOT na realização das suas atividades, se partir do ponto de vista do
utilizador/cliente e com a sua ampla diversidade de motivações e
expectativas associadas, a inter-relação entre eles (mesmo com base num
processo concreto ou especificas fases de aconselhamento) irá sempre
percorrer todo um processo de comunicação inerente a este "veículo"
(aplicação móvel) no qual os serviços e contactos estarão disponíveis.




Novas configurações do ambiente de aconselhamento físico
(diferente do tradicional);
Novas perceções do cliente/utilizador sobre o ambiente ou
contexto em que ocorre o processo de aconselhamento;
Novas perceções do conselheiro sobre o ambiente ou contexto
em que ocorre o processo de aconselhamento;
Nova ferramenta de aconselhamento (utilizando a ferramenta
como meio de construir relacionamentos e compromissos, como
ponto de introdução para a relação de comunicação, nova forma
de criar uma receção convidativa, novo modo de segurança e
contenção, nova forma de ouvir o ponto de vista de
clientes/utilizadores,
novos
meios
de
promover
o
aconselhamento combinando a ferramenta com o seu uso ou
propósito);
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Novo espaço como meio de "self-service" para o cliente/utilizador
(para o desenvolvimento e satisfação pessoal, atendimento de
necessidades pessoais - cuidar de si mesmo como
cliente/utilizador, auto-reflexão, novas formas de obter
oportunidades de informação, oportunidades de emprego,
formação, contactos, etc.).

Portanto, mais do que nunca, o fenómeno da perceção humana, bem
como o auto-contorno individual no modelo comunicacional exige de nós
o seu pleno entendimento para ter uma atitude preventiva e, portanto, é
possível atenuar potenciais conflitos e subsequentes desistências.

Com isto, queremos enfatizar que esta nova ferramenta transmite, no
ato comunicacional e relacional do processo de aconselhamento entre o
conselheiro iYOT e o utilizador/cliente, o mais básico da comunicação
humana - perceção experiencial por ambas as pessoas envolvidas.
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4.3 Processo de comunicação e aconselhamento proposto para o
módulo IV
Com base nos pressupostos acima descritos (para uma melhor compreensão e uma visão geral de como a comunicação conectará tanto o conselheiro como
o utilizador/cliente do iYOT), apresentamos esquematicamente o novo contexto no qual será estabelecida a "ponte" sobre o qual esse processo se tornará
uma realidade efetiva e afetiva.

Esquema adaptado de Borgen (2002)
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Neste diagrama, o módulo IV - Métodos de Aconselhamento e
Comunicação, a aplicação móvel será uma ponte que liga:





As perceções do utilizador e conselheiro, sobre a situação das
necessidades do utilizador;
O cliente com novas perspetivas sobre questões de apoio interno,
forças e capacidades;
O cliente com novas perspetivas externas sobre os recursos que
podem prestar assistência;
As estratégias de ação do cliente que são desejáveis e viáveis para
o processo de "transição".

Para realizar essas tarefas, a orientação do conselheiro iYOT é
necessária:




Intenções claras: É o objetivo de ajudar o cliente a cumprir uma
objetivo externo (ou interno!), ou tornar-se mais auto-suficiente e
resiliente em termos de decisão sobre carreira ou resolução de
problemas (ou ambos!);
Uma evolução da relação de confiança mútua com o
cliente/utilizador, com a empatia como atitude apropriada e a
exigência de competências mínimas de comunicação;



A coragem de utilizar as competências de comunicação para
desafiar visões preliminares que estão presentes pelo
cliente/utilizador (que às vezes são idealizadas e irrealistas), com
base no seu próprio nível de compreensão sobre como a sessão
pessoal sobre os seus problemas deve ocorrer.

Neste ponto, o comportamento ético e competências devem servir como
um guia para o conselheiro iYOT. Para além dos resultados concretos
prometidos que devem ser alcançados no âmbito do programa Erasmus +,
não devemos esquecer que este é um instrumento concebido para
pessoas que se encontram atualmente numa fase delicada da vida.
Apenas com a escuta vazia e ativa, podemos alcançar a eficácia.
Sabemos que é a inovação no processo de orientação através das novas
tecnologias através da aplicação móvel e com todas as vantagens que isso
implica, mas também sabemos que, e numa perspetiva humanista, só
com genuinidade, empatia e escuta ativa será possível torná-lo eficaz.
Com isso, deixamos a eficiência para a tecnologia, comunicação e relação
humana para a eficácia global deste projeto.
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4.4 Elementos propostos para o módulo IV

GRUPO ALVO

Adultos que procuram aconselhamento

1º OBJETIVO GERAL DO MÓDULO

PONTO DE VISTA

COMUNICAÇÃO HUMANA (TÓPICOS A SEREM ABORDADOS)

Facilitar a interação entre o conselheiro iYOT
e utilizador/cliente para que através da
aplicação móvel na orientação à distância,
não será uma barreira ou, pelo menos, será
atenuado, tanto quanto possível desde o
início do contacto entre eles.

Conselheiro iYOT

1. O Modelo Transacional de Comunicação.

2º OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
Operacionalizar o aconselhamento de acordo
com um processo, para que, tanto pelo
conselheiro iYOT como pelo utilizador/cliente,
desde o início do contacto, estejam atentos
aos passos que levaram a todo o processo de
aconselhamento com as suas limitações, mas
também com as suas vantagens e
oportunidades.

2. Motivação humana intrínseca e extrínseca:

Client/Utilizador
Aplicação
iYOT/ferramenta

 Hierarquia das Necessidades de Maslow;
 Teoria dos Dois Fatores de Herzberg's.
3. Componentes psicológicos do processo de comunicação:

PONTO DE VISTA

 Fenómeno percetivo no processo de comunicação;
 O “eu”: Modelo de Janela de Johari.
ACONSELHAMENTO (TÓPICOS A SEREM ABORDADOS)
1. Orientação educacional:

Conselheiro iYOT

 Modelo de Construtivismo Social;
 Modelo construtivista de carreira (Ciclos de Carreira - CC) e método de
intervenção.
2. Reconhecimento da aprendizagem não formal e informal:
 Orientação profissional;
 Orientação de carreira;
 Projeto de vida.
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TRANSVERSAL SKILLS: Empathy; Genuineness; Active listening

Com base em tudo o que já foi escrito nestas diretrizes até o momento, na tabela a seguir, sobre o âmbito de PROCESSO DE ACONSELHAMENTO &
COMUNICAÇÃO HUMANA, apresentamos os tópicos que nos permitem ter uma melhor apreensão do conteúdo a ser coberto no módulo IV.
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Certamente, muitas outras considerações e elementos devem ser discutidos aqui para uma eficácia global mais abrangente e profunda, para além do que
este módulo mediu. No entanto, (como regra e boa prática no desenvolvimento de projetos) acreditamos que no caminho, a proposta de projeto é
apresentada e com os recursos disponíveis no tempo estimado a ser feito, acreditamos que alcançamos um equilíbrio razoavelmente bom para o produção
deste output.

4.5 Bónus extra para o módulo IV
Será, portanto, material que servirá muito além do período de formação para os conselheiros iYOT e acreditamos que será uma ajuda no processo de
aconselhamento e que pode incluir fichas de trabalho; fluxogramas; simplificação dos procedimentos; etc..
Deixaremos anexado todo o material físico que podemos reunir em relação ao módulo IV, que iremos apresentar ao conselheiro iYOT para que possa usar
como um componente físico que materializa e conecta o utilizador/cliente com o conselheiro iYOT.
Também teremos cuidado no final deste módulo para apresentar uma lista de leituras para o desenvolvimento futuro do conteúdo coberto, para os
conselheiros iYOT.
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MÓDULO 5
5.RECONHECIMENTO/VALIDAÇÃO
DO CONHECIMENTO NÃO
FORMAL E INFORMAL
5.1 introdução e perspetivas de
reconhecimento/validação de
conhecimento não-formal e
informal
Definição:
Embora a aprendizagem ocorra frequentemente dentro de ambientes
formais e de aprendizagem, uma grande quantidade de aprendizagem
valiosa também ocorre deliberadamente ou informalmente na vida
cotidiana.

Nas orientações europeias para a validação da aprendizagem não formal e
informal, redigidas em 2015, diz:

“A validação é, em primeiro lugar, acerca de tornar visível a
diversa e rica aprendizagem dos indivíduos. Esta
aprendizagem ocorre frequentemente fora da educação
formal e da formação - em casa, no local de trabalho ou
através de atividades de lazer - e é frequentemente
esquecida e ignorada. A validação consiste, em segundo
lugar, em atribuir valor à aprendizagem dos indivíduos,
independentemente do contexto em que essa aprendizagem
ocorreu.” (Cedefop, European Guidelines for validating nonformal and informal learning, 2015: 14)
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No contexto da aprendizagem não formal e informal, o termo
"reconhecimento" tem vários significados diferentes:

De um modo geral, pode significar o processo de atribuição do
estatuto oficial de competências (ou resultados de aprendizagem)
através da atribuição de qualificações, equivalências, créditos ou
emissão de documentos como carteiras de competências;

Pode também referir-se ao reconhecimento social em termos do
reconhecimento do valor das competências e competências no
mercado de trabalho ou para a entrada ou progressão académica
- às vezes denominada moeda;

Refere-se à aceitação do princípio do reconhecimento da
aprendizagem não formal e informal pelos atores nacionais da
educação, formação e emprego (UIL 2012);

Em última análise, sublinha o reconhecimento de que a
aprendizagem é uma atividade social e depende do seu valor na
sua colocação dentro de um quadro social.
Os formuladores de políticas nos países da OCDE tornaram-se cada vez
mais conscientes dos conhecimentos, aptidões e competências adquiridas
por esta via. Em muitos casos, isso é plenamente reconhecido através dos
prémios salariais pagos aos que têm experiência. No entanto, existem
algumas pessoas que não estão plenamente conscientes de seu próprio
stock de capital humano ou do seu potencial valor. Há também alguns
indivíduos que são incapazes de colocar toda a aprendizagem que
adquiriram para uso total, porque não podem facilmente demonstrar as
suas capacidades para os outros. O reconhecimento de resultados de
aprendizagem não formais e informais não cria, por si só, capital humano.

No entanto, o reconhecimento torna o stock de capital humano mais
visível e mais valioso para a sociedade.
Então, por que o reconhecimento do conhecimento não formal e
informal é tão importante e significativo para os indivíduos?






Pode fornecer validação de competências para facilitar a entrada
em aprendizagem formal (as pessoas podem assim completar a
educação formal de forma mais rápida, eficiente e barata, não
tendo que se inscrever em cursos para os quais já dominaram o
conteúdo);
O reconhecimento proporciona maior visibilidade e, portanto,
valor potencial para os resultados de aprendizagem e as
competências das pessoas no mercado de trabalho (isto pode-se
tornar mais eficiente e mais barato para os trabalhadores e
empregadores equipararem as competências aos empregos);
O reconhecimento torna o stock de capital humano mais visível e
mais valioso para a sociedade.

Podemos dizer que os principais objetivos/propósitos de avaliação e
validação da aprendizagem não formal de adultos são:





Para entrar ou continuar a educação formal: continuar o ensino já
terminado, mudar os programas educacionais, a educação
contínua num nível mais elevado;
Para adquirir as Qualificações Profissionais Nacionais (QPN);
Para a documentação e avaliação do conhecimento e da
experiência do indivíduo (competências), com os objectivos de
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proporcionar uma maior flexibilidade no mercado de trabalho
(reinserção mais fácil, mudança de trabalho, progressão na
carreira e mudanças), para o crescimento pessoal (melhor autoestima, maior motivação para a educação e o trabalho, melhor
qualidade de vida) e para o desenvolvimento de competências
chave.
Existem quatro fases distintas de reconhecimento/validação do
conhecimento não formal e informal: identificação, documentação,
avaliação e certificação. E embora a validação seja mais comum no âmbito
da educação e da formação, permitindo a obtenção de uma certificação
formal com base na aprendizagem não formal e informal, pode também
ser realizada por várias instituições e partes interessadas fora daquelas,
tais como as autoridades do mercado de trabalho, os setores económicos,
as empresas e as organizações de voluntários.

Atividades profissionais
Independentemente da base jurídica diferente nos países europeus e dos
diferentes acordos, todo o processo de reconhecimento/validação deve
incluir as seguintes etapas:






Familiarizar o candidato com o procedimento e as opções
(informação);
Aconselhar o candidato na preparação do pedido;
O candidato prepara e submete um pedido;
Discussão ou entrevista com o candidato,
Avaliação dos conhecimentos adquiridos fora das instituições de
ensino acreditadas;





Decisão sobre o reconhecimento de conhecimentos não formais
ou informais (total ou parcialmente);
Efetuar a verificação (se necessário);
Avaliação dos conhecimentos adquiridos: com os pontos de
crédito e o reconhecimento de todo o programa ou apenas de
uma parte dele.

A validação/reconhecimento de conhecimentos não formais e informais
depende em grande medida do trabalho realizado pelos praticantes e
profissionais diretamente envolvidos na validação de candidatos em
diferentes fases do processo. Todos aqueles que oferecem informações,
aconselhamento e orientação, aqueles que realizam a avaliação, os
observadores externos do processo, os gestores de centros de
avaliação/procedimentos e uma gama de partes interessadas que têm um
papel importante, mas menos direto no processo.
Todos devem possuir competências não apenas de validação, mas
também soft, como a capacidade intelectual.

Conhecimento e competências chave dos conselheiros:







Conhecimento aprofundado do processo de validação;
Conhecimento aprofundado do sistema educativo;
Capacidade de reformular a experiência de aprendizagem em
resultados de aprendizagem que podem ser combinados com os
padrões existentes;
Compreensão do mercado de trabalho;
Uma lista de contactos (peritos) para responder a questões
técnicas específicas (parceiros sociais e outros peritos do seor).
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Conhecimentos
avaliadores:










e

competências

essenciais

dos

Conhecer o processo de validação (validade e confiabilidade);
Ter experiência no campo de trabalho específico;
Não tem interesse pessoal no resultado da validação (para
garantir imparcialidade e evitar conflitos de interesse);
Estar familiarizado com diferentes metodologias de avaliação;
Ser capaz de inspirar confiança e criar um cenário psicológico
adequado para os candidatos;
Comprometer-se a fornecer feedback sobre a correspondência
entre os resultados da aprendizagem e as normas/referências de
validação (através de sistemas de apoio);
Ser formado em processos de avaliação e validação e
familiarizado com os mecanismos de garantia de qualidade;
Operar de acordo com um código de conduta.

Num processo de avaliação, avaliação e reconhecimento
conhecimento informal, existem três perfis profissionais:

A principal tarefa dos profissionais no processo de
avaliação, avaliação e validação do conhecimento não
formal e informal:







e

As principais tarefas de um profissional no papel de
informador são:


do


informador;

conselheiro/orientador;

assessor.
Não se exclui que uma pessoa possa combinar dois ou mesmo todos os
papéis da “árvore”.

Trabalhar com o candidato;
Gestão, planeamento e desenvolvimento de trabalho;
Documentar e preparar relatórios;
Cooperação com outras organizações e peritos individuais;
Promoção da importância do conhecimento informal
procedimentos de avaliação e reconhecimento;
Formação profissional.








informar os potenciais candidatos e o público em geral sobre as
possibilidades, a avaliação e o reconhecimento da aprendizagem
não formal e informal;
apresentação da utilidade e dos benefícios do processo de
identificação, avaliação e reconhecimento da aprendizagem não
formal e informal;
apresentação do próprio processo;
motivar candidatos a participar no processo;
cooperação com consultores em determinado procedimento;
preocupação com o seu próprio desenvolvimento profissional.
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As principais tarefas do conselheiro que trabalha com o
candidato são:








informar;
motivar o candidato a participar no processo;
gestão das entrevistas de consultoria para planeamento e
avaliação de derivação - elaboração de plano;
promover os processos de identificação e auto-avaliação dos
conhecimentos adquiridos, habilidades e competências do
participante;
promover e supervisionar a preparação do portfolio como um
instrumento chave na avaliação;
prestar apoio e aconselhamento ao candidato durante a
avaliação.






A principal tarefa do avaliador para o reconhecimento e
validação do conhecimento não formal e informal é:





Outras tarefas do conselheiro são:









fornecer informação sobre os procedimentos de avaliação e
reconhecimento (promoção) aos participantes (na fase de
recrutamento) e a outros atores (parceiros no ambiente);
preparar a base de dados necessária para apoiar os
procedimentos de avaliação;
manter contactos com outras organizações e profissionais;
participar no desenvolvimento (planeamento) de ferramentas,
instrumentos (métodos) de realização de avaliações;
acompanhamento dos processos de derivação sob diferentes
perspetivas;
cumprimento da documentação acordada;
gestão e planeamento do trabalho;

elaboração de relatórios;
várias tarefas de promoção;
avaliar os resultados e os efeitos;
formação de serviço para o trabalho de um consultor de
avaliação.




pesquisar e analisar evidências dos resultados de aprendizagem
do candidato;
gestão da avaliação;
avaliação da adequação da competência de acordo com certos
padrões de conhecimento;
verificação das qualificações do candidato na área específica
utilizando métodos adequados de exame e avaliação;
fornecer informações de feedback sobre a adequação dos
resultados da aprendizagem aos padrões de avaliação;
formação de serviço.

MÉTODOS
E
FERRAMENTAS
utilizados
no
reconhecimento/validação do conhecimento não formal
e informal
As ferramentas para o reconhecimento/validação de conhecimentos não
formais e informais capturam diferentes aspetos das experiências de
aprendizagem. Refletem competências práticas ou reflexões teóricas em
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graus variados. As características dos resultados de aprendizagem podem
exigir mais do que uma ferramenta, por exemplo, uma combinação de
testes escritos e desafios práticos.
(Cedefop, Orientações Europeias para a validação da aprendizagem não
formal e informal, 2015:45).

O mais importante é, portanto, a seleção correta de métodos e
ferramentas, pois é isso que determina quais informações serão obtidas
sobre os conhecimentos, habilidades e competências previamente
adquiridos pelo indivíduo. Os métodos e ferramentas que escolhemos
também devem ser confiáveis e inequívocos.

Tal como está escrito nas Directrizes Europeias (2015), as ferramentas são
importantes porque influenciam a qualidade global - validade e fiabilidade
do processo de reconhecimento/validação, os seus resultados e também
a forma como os indivíduos experimentam a validação e determinam se
as suas experiências são capturadas ou não.

“A qualidade de qualquer método depende daqueles que a
implementam. O nível de qualificações/experiência dos
avaliadores é um elemento chave na garantia da qualidade.
A vasta gama de ferramentas disponíveis pode ser
considerada positiva, mas também exigirá que os
conselheiros e avaliadores reflitam sobre o que é apropriado
e adequado para os fins.”
(Cedefop, Orientações Europeias para a validação da
aprendizagem não formal e informal, 2015: 45)

a)







Ferramentas para extrair provas
Testes e exames;
Métodos de diálogo ou conversação;
Métodos declarativos;
Observações;
Simulações;
Evidências extraídas do trabalho ou de outra prática.

b)




Ferramentas para a apresentação de provas
CV e declaração individual de competências;
Relatórios de terceiros;
Portfólios.

Métodos e ferramentas online:
EUROPASS fornece VANTAGENS importantes
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae




permite o uso de formulários europeus padrão;
encoraja o registro de conhecimentos formais e informais;
promove o intercâmbio internacional e aprendizagem de línguas
estrangeiras.
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O Europass consiste em cinco formulários:
1. CV Europass: a folha de dados para a preparação de um CV
empresarial;
2. Passaporte de idioma Europass: a forma de uma descrição mais
detalhada das competências linguísticas;
3. Mobilidade Europass: um certificado de experiência de trabalho
ou de aprendizagem no estrangeiro (promove a descrição de
competências profissionais e sociais específicas);
4. Suplemento do Certificado: incluem uma descrição das
competências adquiridas entre a formação profissional formal e a
colocação de qualificações no sistema educativo nacional;
5. Suplemento ao Diploma: incluem uma descrição das
competências adquiridas no ensino pós secundário e superior,
bem como a colocação de qualificações no sistema educativo
nacional.
Portfólio eletrónico (https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_portfolio)
Um portfólio eletrónico (também conhecido como eportfólio, e-portfólio,
portfólio digital ou portfólio online) é uma coleção de evidências
eletrónicas montadas e geridas por um utilizador, geralmente na web.
Tais evidências eletrónicas podem incluir texto de entrada, arquivos
eletrónicos, imagens, multimédia, entradas de blog e hiperlinks. Portfólios
electrónicos são demonstrações das competências do utilizador e
plataformas de auto-expressão. Se estiverem online, os utilizadores
podem mantê-los dinamicamente ao longo do tempo.
Portfólio electrónico é como um tipo de registro de aprendizagem que
fornece provas reais de realização. Pode facilitar a reflexão dos
utilizadores sobre a sua própria aprendizagem, levando a uma maior

sensibilização para as estratégias e necessidades de aprendizagem. Na
educação, estes portfólios têm seis funções principais:
● Documentar competências e aprendizagem;
● Registrar e acompanhar o desenvolvimento dentro de um programa;
● Planear programas educacionais;
● Avaliar e monitorar o desempenho;
● Avaliar um curso;
● Encontrar um emprego.
Esses documentos são utilizados para diversas finalidades - verificações
diagnósticas à entrada da educação ou a realização desta e avaliação
formativa durante o processo de educação e aprendizagem. Assim, a
pasta de resultados de aprendizagem/pasta de coleção/portfólio definiu
como um resumo da competência do indivíduo (realizações),
aprendizagem realizada (formal, informal ou ad hoc) ou experiência no
trabalho e na vida. Pode servir como um registro de, ou como, uma nota
sobre o desenvolvimento das fases individuais no processo de
aprendizagem. No domínio das qualificações profissionais, trata-se de
uma visão "normalizada" da aprendizagem individual - trabalho ou outra
experiência, competências e qualificações adquiridas de forma
sistemática satisfazem requisitos expressos nas normas de conhecimento.
(UVPZ, 2015:88)
Um relatório de 2012 do JISC, "Aprendendo numa era digital", observou
que portfólios eletrónicos, blogs, wikis, podcasting, redes sociais,
conferências web e ferramentas de avaliação online são cada vez mais
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utilizados ao lado de ambientes virtuais de aprendizagem para oferecer
"um mais rico, currículo personalizado para diversos alunos ".
No momento em que quase nada é feito sem o uso de tecnologia
moderna e a evolução dos telefones móveis e outros dispositivos
eletrónicos estão a avançar com velocidade supersónica, as possibilidades
de aconselhamento à distância estão a espalhar-se. A aplicação móvel
iYOT oferece as oportunidades para que os utilizadores entrem em
contacto com conselheiros iYOT por e-mail, redes sociais, mensagens
instantâneas, videoconferência, para fácil acesso a recursos e
informações. A nossa intenção é desenvolver uma ferramenta simples e
de fácil utilização que faça o aconselhamento à distância popular e
amplamente utilizado como uma boa comparação com sessões de
aconselhamento cara a cara.
Do reconhecimento/validação do ponto de vista do conhecimento não
formal e informal, vemos um grande potencial na identificação,
documentação, avaliação e até mesmo certificação desse tipo de
conhecimento, habilidades e competências dos indivíduos sobre a
distância.

 http://www.eportfolio.eu/
http://www.coe.int/en/web/portfolio (Portfólio Europeu de
Línguas - PEL)
 http://europass.cedefop.europa.eu/
 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
(Curriculum vitae)
 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skillspassport/language-passport (Passaporte de idioma)
 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skillspassport/europass-mobility (Mobilidade Europass)
 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skillspassport/certificate-supplement (Suplemento do certificado)
 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skillspassport/diploma-supplement (Suplemento ao diploma)
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5.2 Benefícios e vantagens da
validação do conhecimento nãoformal e informal

2. benefícios educacionais (ajuda a apoiar a aprendizagem ao longo da
vida, ajudando as pessoas a aprenderem sobre si próprias e a
desenvolverem a sua carreira dentro de um quadro de aprendizagem ao
longo da vida);
3. benefícios sociais (oferece uma forma de melhorar a equidade e
reforçar o acesso à educação e ao mercado de trabalho para os grupos
minoritários desfavorecidos, os jovens desacreditados e os trabalhadores
mais velhos que não tinham muitas oportunidades de aprendizagem
formal quando eram mais jovens);
4. benefícios psicológicos (pode fornecer um impulso psicológico para os
indivíduos, tornando-os conscientes de suas capacidades, bem como
oferecer a validação externa do seu valor). *

O reconhecimento também pode ajudar a melhorar a
equidade:
O reconhecimento gera quatro tipos diferentes de
benefícios:
1. benefícios económicos (reduzindo os custos diretos e de oportunidade
associados à aprendizagem formal, reduzindo o tempo necessário para
adquirir qualificações na educação formal, permitindo que o capital
humano seja distribuído de forma mais produtiva na economia, dando às
pessoas o acesso a empregos que correspondam melhor às suas
verdadeiras competências);






pode tornar mais fácil para que os abandonos retornem à
aprendizagem formal, dando-lhes uma segunda oportunidade;
pode ser interessante para os membros de grupos desfavorecidos,
como os povos indígenos e os migrantes cujas competências
podem ser menos evidentes ou que, por uma razão ou outra, não
tenham podido adquirir qualificações através do sistema de
ensino formal;
pode ajudar a reequilibrar a equidade entre as gerações, uma vez
que uma multidão muito mais pequena de trabalhadores, mais
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elhos, tinham acesso ao ensino superior (e às qualificações
correspondentes) do que é o caso de hoje. *






5.3 Principais desafios, questões
e conclusões

DESAFIO

Estes são alguns dos
principais desafios que
o reconhecimento do
conhecimento
não
formal e informal tem
de enfrentar:



Precisamos de uma melhor comunicação sobre o
reconhecimento:



para ter uma comunicação clara e informações sobre os
benefícios do reconhecimento e os processos envolvidos;

ajudar a alcançar aqueles que desconhecem que adquiriram
competências através de canais de aprendizagem não formais e
informais ou que esses resultados têm um valor potencial;
ajudar a conter os custos da comunicação;
ajudar a promover a aceitação de qualificações obtidas por meios
não tradicionais.



Os
processos
de
reconhecimento
são
frequentemente marginais, de pequena escala e
ainda não são sustentáveis:



Precisamos encontrar o caminho para elevar o perfil do
reconhecimento, simplificar os processos de reconhecimento,
dar-lhes maior validade e encontrar o justo equilíbrio entre
benefícios e custos.



Poderá também haver uma melhor integração dos
processos de reconhecimento nas políticas de
aprendizagem ao longo da vida:



incentivando uma atitude de aprendizagem em todos os
contextos de aprendizagem, reforçando e estendendo a tendência
já aparente para uma maior ênfase nos resultados de
aprendizagem no sistema de educação formal;
as instituições de ensino em alguns países podem precisar
reorganizar os seus programas de estudo em unidades de estudo
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modulares menores para documentar o que foi aprendido pelos
alunos que não se formaram;
uma melhor integração do reconhecimento da aprendizagem não
formal e informal nos quadros de qualificações existentes
reforçaria também o seu lugar no quadro de uma estratégia
coerente e global de aprendizagem ao longo da vida.



Os procedimentos e processos de reconhecimento
poderiam ser melhorados:




simplificar e reforçar os procedimentos de reconhecimento;
alargando o leque de competências que podem ser avaliadas
através de processos de reconhecimento e de integração de
processos de reconhecimento dentro das normas de qualificação
existentes;
com maior convergência e mesmo padronização dos
procedimentos para a concessão de qualificações, se a
aprendizagem ocorreu num ambiente formal ou não
formal/informal.





Garantia de confidencialidade e segurança

No caso do aconselhamento à distância, temos de enfrentar o desafio de
garantir a confidencialidade e a segurança, a fim de manter a confiança
entre os utilizadores. Especialmente no caso em que os utilizadores estão
a enviar a sua documentação para o conselheiro, a fim de avaliá-lo. Eles
precisam de ter certeza de que esses arquivos irão chegar ao endereço e

pessoa certa. Tendo de lidar com os dados pessoais dos clientes,
pensamos que este é o principal desafio que estamos a enfrentar. Hoje
em dia todos devem ter proteção adequada e as últimas versões do
sistema de segurança ao usar as tecnologias modernas, a fim de evitar
violações de segurança.

5.4 Possibilidades técnicas para o
reconhecimento do
conhecimento não formal e
informal
Hoje em dia, mais ou menos cada pessoa possui ou tem acesso a
diferentes tecnologias modernas, como telemóvel, tablets ou
computador. Mais e mais pessoas procuram informações através da
internet, de portais web ,onde podem encontrar uma variedade de
recursos ou serviços.
Assim, a pergunta que estamos a fazer aqui é como o reconhecimento
do conhecimento não formal e informal pode funcionar à distância, com
a ajuda da aplicação móvel iYOT?

Há algumas pessoas que não estão plenamente conscientes do
seu próprio stock de capital humano ou do seu valor potencial, ou não
têm ideia de que o conhecimento que ganham em contextos informais ou
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não formais pode ser reconhecido. Em primeiro lugar, vemos o valor de
tal aplicação para promover e introduzir o processo de reconhecimento
da aprendizagem não formal e informal aos seus utilizadores, familiarizálos com as informações e possibilidades básicas.

Em segundo lugar, eles podem interagir com colegas e
profissionais através de uma ampla diversidade de canais
comunicacionais (fóruns, e-mail, chat/mensagens instantâneas,
videoconferência, etc.) e obter feedback imediato sobre as informações
solicitadas, o mais cedo possível. Os utilizadores teriam a oportunidade de
selecionar um conselheiro à distância e usar os métodos de comunicação
à sua escolha. Para aqueles que têm dificuldade em expressar-se
oralmente e expressam-se melhor por escrito, eles poderiam contatá-los
através de e-mails, mensagens ou escrever em fóruns. Para aqueles que
preferem falar e ter contacto visual com a outra pessoa, eles poderiam
usar a videoconferência ou reuniões através do “Skype”…

Links úteis para outros websites onde o utilizador possa encontrar
mais informações sobre o reconhecimento de conhecimentos não formais
ou informais (lista de conselheiros que trabalham na área, avaliadores e
instituições, descrever o processo de reconhecimento de conhecimentos
não formais e informais, ferramentas e métodos, custos, etc.).


aplicação iYOT, fácil e clara de usar, teria a possibilidade de os
utilizadores enviarem todos os documentos recolhidos para o
conselheiro de sua escolha para avaliação.
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6. Conclusão

6.2. A contribuição
aconselhamento

6.1. Um cenário complexo e em constante mudança

6.2.1. Uma abordagem abrangente

A atividade de orientação na educação de adultos está a reforçar-se nos
últimos anos; as formas de atividades de aconselhamento estão a tornarse mais diversificadas, cada uma com o seu próprio papel específico, mas
todas com o mesmo objetivo, de prestar assistência e apoio aos adultos
em diferentes formas, processos e conteúdos da educação e da
aprendizagem. Especialmente importante é a ética e a qualidade do
trabalho do conselheiro. Por mais complexa que seja a atividade, mais
importante é desenvolver e produzir um trabalho de orientação derivado
de aconselhamento, com base na alta especialização do educador, seu
profissionalismo, operações éticas e prontidão para a cooperação e
networking com outras entidades no domínio do ensino e da
aprendizagem de adultos.
As necessidades dos adultos dos 25 aos 64 anos para participarem na
aprendizagem ao longo da vida continuam a aumentar; A meta da UE é
alcançar uma inclusão de 15% até 2020, em 2015 era de 10,7%, o que
mostra que o aconselhamento é importante e que, por conseguinte, é
necessário desenvolver diferentes formas de abordar o aconselhamento a
vários grupos alvo de adultos e tornar o aconselhamento ainda mais
eficiente e de alta qualidade.

do

projeto

iYOT

para

o

Em resposta ao novo cenário de aconselhamento complexo, o projeto
iYOT visa aumentar a capacidade de educadores de adultos e pessoal de
organizações de educação de adultos que oferecem cursos, formações,
atividades de aprendizagem ao longo da vida e serviços de
aconselhamento a adultos participantes com acesso rápido e eficaz a
aconselhamento e informação, perseguindo ao mesmo tempo um maior
envolvimento de adultos no aconselhamento de orientação.
Assim, por um lado, o projeto oferece aos conselheiros ou pessoas com
interesse na realização de atividades de aconselhamento com
informações atualizadas e baseadas na Europa sobre os diferentes
domínios relacionados com o aconselhamento profissional e educacional
que lhes permitirá fornecer aconselhamento de qualidade à distância. Por
outro lado, fornece também aos utilizadores dispostos a receber
aconselhamento, com um feedback individualizado que aumentará a sua
capacidade de realizar novas oportunidades de aprendizagem, mobilidade
ou trabalho, motivando-os a participar ativamente nas atividades de
aprendizagem ao longo da vida.
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6.2.2. Software IYOT
O projeto põe à disposição de ambos os lados ou
beneficiários do projeto - (potenciais) conselheiros e
utilizadores que desejam receber aconselhamento - um
serviço de aconselhamento de orientação à distância
amigável para acompanhar o interesse, as competências, as
necessidades de aprendizagem e os desenvolvimentos
pessoais e profissionais de acordo com o tempo disponível
de utilizadores interessados (No Seu Próprio Tempo), feito
através de um sistema de software baseado na web com
uma aplicação móvel inovadora (Software iYOT).

Assim, para melhorar a qualidade do trabalho de aconselhamento de
orientação, o mais próximo possível das necessidades de diferentes
grupos alvo de adultos, desenvolvemos uma nova técnica que responde
eficazmente às necessidades dos adultos para a educação e
aconselhamento, uma nova ferramenta de software –Software iYOT - que
permite que os beneficiários do projeto (tanto os conselheiros e
utilizadores interessados em receber aconselhamento) possam ter um
espaço, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para a informação e
interação em áreas de carreira e educacionais.
Através deste software intuitivo e de fácil utilização, o potencial da
tecnologia móvel de crescimento mais rápido e a melhoria das taxas de
conetividade tornam o uso de dispositivos móveis ideais para
aconselhamento à distância, uma vez que as suas diferentes
características, particularidades ou opções disponíveis podem ser
totalmente utilizadas.
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Glossário; Fonte: Glossário ELGPN no website http://www.elgpn.eu/glossary junho de 2016
Termo
Carreira

Definição

Orientação de carreira

Uma gama de atividades que permitem aos cidadãos de qualquer idade, e em qualquer momento da sua vida, identificar as suas capacidades,
competências e interesses; tomar decisões educativas, formativas e ocupacionais significativas; e para gerir os seus caminhos de vida individuais na
aprendizagem, no trabalho e noutros contextos em que estas capacidades e competências são aprendidas e/ou utilizadas.

Aconselhamento

A interação entre um profissional e um indivíduo ajudando-os a resolver um problema ou problema específico.

A interação dos papeis de trabalho e outros papeis da vida de uma pessoa, incluindo como eles equilibram o trabalho remunerado e não remunerado, e o
seu envolvimento na aprendizagem e educação.

Aconselhamento/orientação Aconselhamento ou orientação que aborda um ou mais dos seguintes domínios: carreira/tomada de decisão ocupacional, aprimoramento de
competências, procura e manutenção de emprego. As atividades incluem avaliação, desenvolvimento e implementação de um plano de ação,
de emprego
acompanhamento e avaliação.

Aconselhamento/orientação Ajudar um indivíduo a refletir sobre questões e experiências educacionais pessoais e fazer escolhas educacionais apropriadas.
educacional
Orientação

Ajuda para que os indivíduos façam escolhas sobre educação, formação e emprego.

Orientador

Um indivíduo formado fornecendo orientação como definido acima. Conselheiro de orientação ajuda as pessoas a explorar, perseguir e encontrar
emprego.

Serviço de orientação

A gama de serviços oferecidos por um fornecedor de orientação específico. Estes podem ser serviços concebidos para diferentes grupos de clientes ou de
diferentes formas em que a orientação pode ser feita (por exemplo, cara a cara, online, telefone, etc).

Orientação ao longo da vida

Uma gama de atividades que permite aos cidadãos de qualquer idade e em qualquer momento da vida identificar as suas capacidades, competências e
interesses, tomar decisões educativas, formativas e profissionais e gerir os seus caminhos de vida individuais na aprendizagem, no trabalho e noutros
contextos em que estas capacidades e competências são aprendidas e/ou utilizadas.

Aprendizagem ao longo da Toda a atividade de aprendizagem desenvolvida ao longo da vida, que resulte na melhoria dos conhecimentos, competências e/ou qualificações por
razões pessoais, sociais e/ou profissionais.
vida
Validação da aprendizagem Processo de confirmação por um organismo autorizado de que um indivíduo obteve resultados de aprendizagem de acordo com uma norma relevante.
Consiste em quatro fases distintas: (1) identificação - através do diálogo - de experiências particulares feitas por um indivíduo; (2) documentação – tornar
não formal e informal

visíveis as experiências individuais; (3) uma avaliação formal dessas experiências; E (4) reconhecimento levando a uma certificação e uma qualificação
parcial ou completa.
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