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Entrevista (A0014)                                                          Alunos A 

(Adão, Anabela, Anita) 

Dia 9 de Março de 2007 

 01h21m54s 

 

Entrevistadora - 00m03s  Primeiro queria começar por... por elogiar o vosso 

comportamento... a vossa atitude nas aulas porque, na sequência daquilo que 

eu estava a dizer, eu acho que a vossa turma em geral é uma turma muito 

simpática e que dá ideia, não sei se é verdade se não, mas dá ideia, de que 

gosta de estar nas aulas e isso para um professor eu acho que é muito 

gratificante. E, portanto, gostava de vos dizer isso, dá ideia de que vocês 

gostam de estar na aula, mas vocês daqui a um bocadinho vão-me dizer se isso 

é verdade ou não. Pronto, e já sabem que a minha intenção aqui assim é saber 

as vossas opiniões independentemente das pessoas concordarem ou não com 

elas. Por isso... queria saber qual é a vossa opinião sobre as aulas, primeira 

pergunta... 

 

Adão - 00m51s Sobre as aulas de português ou sobre as aulas em geral? 

 

Entrevistadora - 00m53s …sobres as aulas... vocês vão dizer como quiserem, 

mas... estou a pensar nas aulas em geral, estou a pensar nas aulas de Português, 

estou a pensar nas aulas sobre a Mensagem, porque é essa a referência que eu 

tenho, não é? Eu assisti a todas as aulas sobre a Mensagem e portanto quando 

quiserem dar exemplos se for possível dentro dessas aulas, óptimo. Para mim é 

mais fácil compreender, não é? E pedia também, esqueci-me de vos dizer, que 

tentassem falar um de cada vez, se não em termos de gravação vai ser 

complicado depois transcrever, está bem? Portanto, se gostam das aulas, das 

aulas de Português, das aulas da Mensagem, porquê... o que é que têm a dizer 

sobre isso? 

 

Adão – 01m41s Força, primeiro as senhoras... 

 

Entrevistadora - 01m44s Primeiro as senhoras... Começa a... a Anabela… 

 

Adão – 01m47s Anabela Santos! (risos) 
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Anabela - 01m51s É assim, eu gostei muito das aulas de Mensagem porque 

sempre gostei muito de Fernando Pessoa, desde o início do estudo da sua obra, 

e penso que as nossas aulas foram bastante divertidas ao mesmo tempo que 

nos ajudaram muito a perceber a obra. O que eu quero dizer é que nós 

estivemos atentos, nós conseguimos alcançar os objectivos, no fundo, acho 

que todos nós percebemos bem a intenção do autor e ao mesmo tempo 

conseguimos não só estar num espírito de aula mas como também 

conseguimos estar num espírito aberto, ou seja, nós... havia uns colegas nossos 

que eram capazes de mandar uma piada sobre o assunto e nós fazíamos aquela 

pequena pausa para nos rirmos mas, contudo, conseguimos sempre dar a obra 

como deve ser. Acho que... acho que foi isso que foi importante. 

 

Entrevistadora - 02m38s  …E gosta normalmente da escola? 

 

Anabela - 02m40s  Gosto, por acaso não tenho razão de queixa. Acho que todas as 

aulas são boas, são engraçadas. Nem todas tem aqueles esquema de um aluno 

entra dá-se a matéria e sai. Não é só isso que nós estamos habituados. Nós 

também temos outra postura, também para já porque já não somos alunos 

novos nesta “casa” já temos um certo número de anos aqui, como alunos. 

 

Entrevistadora - 03m07s  Desde o 7ºano? 

 

Anabela - 03m08s  Muitos de nós desde o 7ºano, então já temos… Eu não diria 

uma intimidade, mas uma certa aproximação com alguns professores que nos 

facilitaram o relacionamento com eles e também o funcionamento de aula. 

  

Entrevistadora -  03m20s  Diga-me uma coisa Anabela, nas aulas de Português há 

alguma coisa que gostava que se transpusesse para as outras aulas? 

 

Anabela - 03m32s  Hum... Não sei. Também porque Português é uma disciplina 

em que nós precisamos de ter um certo á-vontade porque no fundo não é só 

dar as obras, no fundo é expressar a nossa opinião, é dar a nossa ideia, 

perceber se nós interpretámos correctamente aquilo que nos é pedido. Mas em 
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relação às outras disciplinas... por exemplo eu não estou a ver num… claro que 

nós também temos á-vontade por exemplo em Matemática ou noutras 

disciplinas ou em Educação Física como é natural porque é uma aula de 

interacção. Agora penso que... sim talvez um certo á-vontade para 

determinadas aulas. Mas... seria muito pouco. Nós, em todas as aulas, temos o 

tal á-vontade que é necessário para um bom funcionamento. 

 

Entrevistadora - 04m11s  Quem mais quer dizer alguma coisa? Anita... 

 

Anita - 04m19s  …Eu penso que tudo aquilo que a Anabela disse é verdade 

porque de certa forma acho que as aulas se desenvolvem bastante bem, 

também não só pelo facto de que nós os alunos ajudamos bastante os 

professores, eu acho que a nossa turma funciona muito bem, até mesmo ao 

nível dos estudos, do funcionamento, até mesmo a nível de uma 

intercomunicação pessoal, que nós temos com os professores, acho que é 

muito fácil para nós estabelecermos uma relação directa com os professores. 

Não só aquela relação professor/aluno que é necessário existir, como também 

se for preciso pedir auxílio em algum ponto da nossa vida acho que temos ali 

sempre alguém que nós pode ajudar mais do que a prepararmos o nosso 

caminho científico mas como também o nosso caminho pessoal. Acho que 

podemos contar muito com eles, porque são bastante receptivos na medida em 

que se nós pedirmos ajuda eles estão lá exactamente para dar ajuda. Acho que 

regra geral as aulas de Português têm corrido bastante bem, sempre com 

aquele espírito dinâmico que... acho que... faz com que as aulas sejam muito 

mais, como é que eu hei-de de dizer? Pelo menos acho que mais rentáveis, 

porque se calhar se fosse aquele estudo metódico e regrado de estarmos ali, de 

darmos as obras, fazermos as anotações que são necessárias... acho que se 

calhar não teria tanta rentabilidade para nós porque iria ser uma aula mais 

maçuda. Acho que assim tem muito mais... o á-vontade prende-se um 

bocadinho mais com a nossa criatividade depois ao nível de outras coisas e 

penso que aquilo corre um bocadinho melhor. Portanto, relativamente às aulas 

da Mensagem, eu sou sincera sempre gostei de poesia, portanto Fernando 

Pessoa... quando iniciei o estudo de Fernando Pessoa este ano, no 12ºano, 

fiquei fascinada, para mim é o melhor poeta neste preciso momento. (risos) e 
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portanto acho que aquilo é alguma coisa transcendente para alguém ter escrito 

uma coisa daquelas e ter uma obra daquelas é... mas pronto são opiniões... 

 

Entrevistadora - 06m29s  ...mais do que Camões? 

 

Anita - 06m31s  Mais do que Camões. Para mim mais do que Camões... tenho 

especial gosto por Fernando Pessoa… mas também sou suspeita porque gosto 

muito de poesia e acho que... pronto. Mas não me afastando muito do tema... 

Acho que, regra geral, as aulas ocorrem todas com normalidade e penso que... 

que acho que conseguimos ter uma boa... uma boa postura nas aulas o que 

facilita muito o trabalho dos professores, e acho que isso tem-se visto até 

mesmo por aquilo que dizem da nossa turma que é muito boa e que... eu acho 

que... eu acho que estamos a desenvolver um bom trabalho. 

 

Entrevistadora -  07m06s  E como é que a Anita se sente nessa... assim numa 

turma muito boa? 

 

Anita - 07m11s  Sinto-me bem! (risos) Não… acho que... acho que qualquer um 

de nós… gosta de receber um elogio e então desde o momento em que dizem 

que a nossa turma é uma turma excelente, que tem um desempenho excelente e 

que tem um standard muito elevado, acho que uma pessoa só tem é mais que 

se sentir na sua postura de “sim, eu estou numa turma boa, eu faço parte de 

uma turma boa e contribuo para isso!” 

 

Entrevistadora - 07m38s  …e isso é só deste ano ou… já vem de há mais tempo? 

 

Anita - 07m41s  Já vem um bocadinho de trás… 

 

Adão - 07m43s  Já desde o 10ºano que somos a turma que temos mais alunos no 

quadro de honra. 

 

Anita - 07m46s  Sim… portanto como… por acaso é verdade já… temos pelo 

menos uns 5 alunos no quadro de honra..? 
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Adão - 07m54s  5 ou 6… 

 

Anita - 07m55s  5 ou 6… portanto já e uma coisa que… já vem de trás que já tem 

antecedentes. 

 

Entrevistadora - 07m59s  E isso estimula a aprendizagem? 

 

Anita -  08m03s Sem dúvida eu acho que sim, fazemos sempre para tentarmos ser 

melhores... Tínhamos um professor que dizia que “a mediocridade não basta”. 

(risos), portanto… 

 

Entrevistadora - 08m12s  Fernando Pessoa também diz isso. 

 

Anita - 08m14s  Exactamente 

 

Entrevistadora - 08m16s  Adão… 

 

Adão - 08m17s  Portanto, em relação a funcionamento das aulas, eu acho que as 

aulas globalmente funcionam bem, como ambas disseram, acho que temos um 

certa á-vontade com os professores, mas também acho que sempre tivemos, 

mesmo fora das aulas falamos com os professores, rimos e... acho que isso 

depois também contribui para o bom funcionamento das aulas; uma pessoa 

está na aula... eu, por exemplo, gosto de mandar uma piada ou outra para 

animar mais o ambiente e... pronto, acho que em geral os professores reagem 

bem e a aula fica mais leve e mais fácil de aprender: a professora da matéria e 

depois também a professora gosta de… também tem uma cultura geral 

considerável, portanto é elevada, e então vai relacionando as coisas e 

ensinando-nos outras coisa e acho que isso… é bom para a nossa... 

aprendizagem porque cativa-nos um bocado, em vez de estarmos só, como 

também já dissemos, estarmos só a ler a obra e anotarmos as coisas de lado, 

não, nós estudamos aquilo de uma forma mais dinâmica e mais divertida, na 

minha opinião, e acho que isso é bom para a aprendizagem e para o bom 

funcionamento da aula. Em relação a Mensagem… Eu não gosto muito de 

poesia… mas por acaso acho que esta está uma obra espectacular, mas uma 
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pessoa quando interpreta… eu olho para aquilo e ao início não vejo nada... 

vejo um poema. Pronto… não gosto muito de poesia… mas depois quando 

começo a interpretar vejo a grandiosidade da obra e acho que… acho que é 

uma grande… a professora de Português faz… fez-me compreender a 

grandiosidade daquela obra. 

 

Entrevistadora -  09m41s  Há alguma coisa nas outras disciplinas que… que o 

Adão gostasse de ver transposto para a disciplina de Português? 

 

Adão - 09m49s  Não, penso que não. 

 

Entrevistadora - 09m52s  Sei lá, uma actividade em termos de actividade… ou 

alguma forma de encarar… 

 

Adão - 09m57s  As aulas, normalmente, são quase todas iguais temos sempre o 

mesmo á-vontade com os professores exceptuando uma aula de piano, que 

não. Também porque só temos 4 alunos da nossa turma não conheço bem os 

outros então não estou tão integrado na turma… 

 

Entrevistadora - 10m10s  …já não manda tantas “bocas”? 

 

Adão – 10m11s  Não, aí já sou mais tímido… (risos) As aulas geralmente são 

todas assim… á-vontade… correm bem… são leves… também não temos 

muitas disciplinas, portanto, acho que isso também contribui não ficamos 

demasiado saturados… 

 

Entrevistadora – 10m29s  …O que é que identificam... nas aulas de Português, o 

que é que identificam como mais positivo? E como mais negativo? 

 

Anabela - 10m42s  Eu penso que o mais positivo no fundo… seja aquilo que já se 

disse até agora: que foi a nossa interacção com os professores, o facto de as 

aulas serem bastantes divertidas, termos aquele á-vontade muito grande. Acho 

que isso é o que se nota mais… a nível de positivismo. Negativismo, eu 
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pessoalmente não tenho nenhum a apontar, sinceramente, mas isto é a minha 

opinião… 

 

Entrevistadora – 11m04s  Alguma coisa, que não tenha que ser algo negativo 

mesmo, alguma coisa que seja menos boa... pode ser nesse sentido… 

 

Anita - 11m10s  Eu nesse… nesse caso, acho que se calhar o facto de termos que 

estar a correr com o programa por causa do exame... acho que, se calhar, não 

se dá tanta vazão às obras, ou seja, nós temos que estudar o mínimo 

indispensável de cada uma em cada tempo, ou seja, temos as determinadas 

aulas para as determinadas obras e não podemos exceder e se calhar coisas que 

poderiam ficar melhor estudadas têm que ser dadas um bocadinho mais a 

correr porque vamos ter exame, porque não sabemos aquilo que vai sair, 

porque há uma constante reforma nas nomenclaturas de… (risos) de adjectivos 

e de complementos e… acho que isso… acho que isso dificulta um bocadinho 

se calhar a compreensão total e integral das obras, não que nós tenhamos que 

ter uma total compreensão delas, porque é quase um bocado impossível. Mas 

acho que se calhar se conseguíssemos não ter esta pressão em cima das aulas e 

a professora está sempre com... exactamente com esse problema porque não 

temos tempo, às vezes até mesmo por causa das piadas que se mandam nas 

aulas acho que a professora se calhar reprimia-as um bocado mais não por… 

por serem inoportunas, mas… se calhar por causa… Aliás, mesmo por causa 

da falta de tempo porque temos os exames e temos que ir bem preparados e a 

professora sente uma grande responsabilidade da parte dela em preparar-nos… 

 

Entrevistadora – 12m42s  Então, isso significa que faria sentido, por exemplo, 

retirar uma obra? 

 

Anita – 12m48s Não, não. Acho que não faria sentido retirar uma obra… mas, se 

calhar, ou diminuir o estudo de outras coisas que são menos… se calhar que 

são menos importantes, não... não consigo dizer… não consigo dar agora um 

exemplo porque também ainda não cheguei ao final do programa, portanto não 

sei o que é que eu suprimiria, mas… algo que se calhar não fizesse tanta 

diferença ou tanta importância que depois… na vida futura porque se calhar os 
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exames depois… nem reflectem metade do que aquilo que nós demos. E uma 

pessoa vai sempre na expectativa e a professora tem que dar… tem que dar o 

programa porque depois sente ela a responsabilidade de nos estar a preparar a 

nós para fazer um exame que se calhar nos pode contar como prova de 

ingresso… 

 

Adão – 13m40s  Eu… concordo, acho que é em termos positivos: a forma de dar 

as aulas, o á-vontade, acho que é um aspecto positivo. E também concordo 

com o facto de o exame… de termos que estar a correr para dar a matéria toda, 

se calhar não podemos aprofundar tanto os assuntos de que gostamos mais e 

que nos cativam mais e que ficamos interessados quando estudamos, mas não 

temos tempo para aprofundar mais essa a matéria porque temos que passar 

para continuar a dar o programa até ao dia do exame. Eu acho que... 

sinceramente, acho que se calhar se deveria retirar uma obra para se poder 

aprofundar mais as outras… 

 

Entrevistadora - 14m14s  E não se corria o risco de se tirar aquela obra que é 

“aquela de que eu mais gosto”? (risos) 

 

Adão - 14m19s  Se calhar… também… também é possível… mas não sei… 

 

Entrevistadora - 14m23s  Quer dizer… era uma hipótese… 

 

Adão -14m24s  Era, acho que sim… 

 

Entrevistadora - 14m25s  Era uma hipótese. E a vossa relação com a gramática? 

 

Adão - 14m28s  É boa (risos) 

 

Anabela - 14m32s  É… damo-nos bem… todos! 

 

Anita - 14m36s  Não… Eu acho que sim. Mas… o facto da nova nomenclatura no 

início do ano... 
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Anabela -14m38  Ah, sim… eu também não, para já também nunca tivemos 

muitas aulas sobre isso... 

 

Anita - 14m41  Sim, porque temos que reaprender outra vez... temos que 

reaprender mesmo… porque… desde o momento em que nós não… Pronto, do 

1º a 4º ano começamos a aprender umas coisas, do 5º ao 6º continuam a ser as 

mesmas coisas, do 7º ao 11º ano continuam o mesmo, no 12º dizem-nos que é 

completamente diferente! Temos que… passar por um processo de 

adaptação… 

 

Adão - 15m06s  Depois dizem-nos que está suspenso e que não está suspenso e 

ninguém sabe... eu… eu não sei… 

 

Entrevistadora - 15m10s  Ninguém sabe… ninguém sabe... portanto… ok. Um 

outro em assunto… gostava de saber… qual é o vosso interesse principal em 

vir para a escola? Vêm para a escola, porquê? Porque precisam de um 

certificado? Porque precisam… gostam de aprender? Porque querem estar com 

os amigos? Porque… enfim…  

 

Adão - 15m37s  É assim… eu venho para a escola por várias razões: primeiro 

porque… a vida está difícil e precisamos de ter um curso superior para 

podermos singrar no futuro, pelo menos ajuda e acho que isso e bastante 

importante, também eu gosto de aprender acho que... acho que o conhecimento 

nunca fez mal a ninguém e também gosto de vir para a escola socializar... acho 

que também conhecer um aglomerado de pessoas também… é divertido. 

 

Entrevistadora – 16m04s  E há algum… desses elementos que se destaque? 

 

Adão - 16m10s  Eu acho que essencialmente é o facto de... de querer fazer o 12º. 

ano e a universidade… porque por outras razões… conhecimento também eu 

posso adquirir nos livros e posso socializar-me num café ou no centro 

comercial… mas eu acho que o facto de querer ter um curso é que eu... o facto 

mais importante para estar na escola. 
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Entrevistadora – 16m35s  Anita… 

 

Anita -16m36s  Eu penso que... de certa forma… o meu motivo principal para 

estar aqui é exactamente o meu desenvolvimento a nível científico mas 

também a nível pessoal porque acho que é na escola que as bases começam, ou 

seja, desde o momento em que eu estou aqui e que tenho uma consciência 

formada vou desenvolver a minha consciência para… exactamente para 

preparar o meu futuro, porque tenho consciência que hoje em dia é muito 

complicado e se calhar há pessoas que… não estão dispostas para alcançar os 

objectivos e eu, muito sinceramente, acho que… fazem mal porque nada se 

consegue alcançar sem esforço e por mais que seja difícil é sempre um 

objectivo a tentar alcançar. Assim sendo, eu acho que... que a escola nos 

fornece as bases suficientes para conseguir alcançar um futuro melhor, porque 

é aqui que nós nos preparamos porque… se formos com uma boa preparação 

do secundário, tenho quase a certeza que... a universidade vai ser totalmente 

diferente, e vai ser mais fácil, isto porque eu tenho conversado, como o meu 

trabalho da área de projecto é na área dos cursos e das universidades e das 

saídas profissionais, eu tenho conversado imenso com alguns universitários 

que me dizem que o 1º. ano é horrível. E a faculdade é muito difícil e os 

exercícios são complicadíssimos e eu já tenho feito exercícios para estudar 

para testes do secundário que eu aquilo… “como é possível fazer aquilo em 2 

horas se aquilo faz-se num instante?”. Eu acho que… parte muito do 

desenvolvimento das pessoas e da consciência de que: eu estou aqui para 

trabalhar assim sendo não posso distrair-me com outras coisas. Ok, o convívio 

é importante, mas… acho… também não pode ser só livros, é verdade… Mas 

acho que tem que haver uma concordância entre tudo, no meio está a virtude. 

Ou seja, se eu quiser sair eu estudo antes para poder estar á vontade, para 

depois ter uma maior facilidade. Eu acho que basicamente o meu motivo para 

estar na escola, aquilo que me prende mais aqui, é mesmo a minha preparação 

relativamente ao futuro. Relativamente ao convívio também digo que é bom, 

mas já estou um bocadinho saturada… para ser sincera, já estou um bocadinho 

saturada desta escola, das pessoas desta escola... mas é uma opinião muito 

pessoal porque eu também já estou cá desde o 7º. ano e já vi muita coisa e já 

estou um bocado cansada… 
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Entrevistadora - 19m13s  …está com vontade de mudar de amigos, de ir para a 

faculdade… 

 

Anita - 19m15s  Estou com vontade de ir para a faculdade… é mais assim. Não é 

mudar de amigos, mas é ir para a faculdade. 

 

Entrevistadora - 19m20s Então mas na faculdade também se arranjarão novos 

amigos, não é? 

 

Anita - 19m22s Sim… sim sim sim sim. Acho que vai ser totalmente diferente, vai 

ser um ambiente totalmente diferente e eu estou a precisar de mudança. 

 

Anabela - 19m29s  Bem… depois destas duas opiniões, acho que eu não tenho 

mais nada a dizer, eles no fundo disseram tudo aquilo que eu queria dizer 

porque a escola é isto mesmo: é uma preparação para o nosso futuro, tanto 

como pessoas como a nível de aprendizagem. Acho que se nós vimos para a 

escola é para sermos alguém um dia, para termos uma formação porque já 

todos nós vimos que lá fora ninguém alcança nada sem uma formação e cada 

vez, no fundo isso, está mais difícil e cada vez isso se mais reflecte na nossa 

sociedade e também penso que a escola no fundo também vir socializar, como 

o Adão disse, é também crescermos por dentro, ou seja, nós vimos para aqui, 

eu falo por mim, eu vim para aqui no 7º. ano e sei perfeitamente que venho 

uma pessoa muito mais madura depois da aprendizagem que tive aqui do 

crescimento que tive, sei que não vou sair daqui a mesma pessoa. E isto 

reflecte-se muito a nível pessoal e a nível da minha interacção com os outros; 

acho que isso tudo é muito importante. Porém, tal como a Anita disse e muito 

bem,… acho que todos nós sentimos aquela curiosidade, também vontade, de 

ir para a universidade, afinal, no fundo, é um ambiente diferente, talvez um 

ambiente, não sei se mais difícil não sei se mais fácil, mas penso que todos nós 

temos aquele desejo de mudar porque no fundo são muitos anos a cumprir com 

a mesma rotina, com o mesmo horário, com as mesmas situações e acho que 

uma mudança não nos fazia mal, até porque nós já conseguimos provar que 

estamos aptos para um período de maior dificuldade. Não é por acaso que nos 
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dizem: “vocês são excelentes alunos, vocês estão preparados!” é mesmo por 

isso… 

 

Entrevistadora - 21m17s  Ok… isso e um voto de confiança… de autoconfiança… 

 

Anita - 21m19s  Eu penso que sim... eu penso que sim... Tanto os professores 

como nós todos temos a certeza de que estamos preparados… conseguimos os 

nossos objectivos… claro, ainda não acabámos o 12º. ano, mas… penso que 

até aqui temos cumprido sempre com… com aquilo que nos é pedido. 

 

Entrevistadora - 21m33s  Se a disciplina de Português fosse opcional… ferquentá-

la-iam? 

 

Adão – 21m40s  Frequentaria sem dúvida. Para além de que eu acho abominável 

as “gaffes” que vejo na televisão… Acho que pessoas que não sabem falar 

português acho que é muito mau.  

 

Anita – 21m48s  Tal e qual... Tendo em conta que é a nossa língua materna… eu 

acho que… 

 

Adão – 21m52s  ...pessoas que eu vejo que… Quando eu às vezes vou para o 

emprego da minha mãe fazer alguma coisa... A minha mãe: “Olha, chega 

aqui!” Mostra-me um “mail” de uma pessoa formada que manda um “mail” a 

pedir para fazer qualquer coisa… Eu vejo logo ali com cada erro que aquilo 

é… é... até me benzo!... Acho que uma pessoa tem que… tem que ter pelo 

menos… um mínimo de….domínio da língua portuguesa… porque senão… 

acho que se torna… acho que uma coisa mesmo muito… 

 

Entrevistadora – 22m18s  Só por causa do domínio de língua? Ou acham que a 

língua portuguesa também traz outras coisas como a questão cultural ou 

literária?... 

 

Adão - 22m25s  Sim, eu acho que sim também… penso que… nós para… na 

disciplina de Português aprendemos a interpretar textos, obras e acho que isso 
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e bom para a nossa vida futura, até mesmo… quando uma pessoa lê um livro 

como já está mais habituado às vezes, se calhar, está mais atento, vê coisas que 

se calhar não via quando era mais novo, não percebia certas ironias, certas 

criticas da sociedade e agora já… é capaz de reparar… 

 

Anita 22m48s  Contribui mesmo para… para a nossa… para a nossa cultura 

porque é uma educação que nos está a ser dada no sentido de de estarmos mais 

atentos e vamos ao nível... ao nível... sei lá… da atenção que nós prestamos... 

Se calhar há uma maior… há uma maior disponibilidade para estarmos ali com 

mais atenção, ou seja, conseguimos exactamente apercebermo-nos de coisas 

que se calhar não nos aperceberíamos dantes e… e o facto de a língua 

portuguesa ser a nossa língua materna acho que faz parte da nossa cultura, faz 

parte de nos mesmo saber pelo menos o mínimo indispensável do português 

porque, exactamente como foi dito anteriormente, até mesmo jornalistas que 

têm cadeiras de Português e são formados e licenciados e doutorados e tudo o 

mais, dão “gaffes” daquelas que nós ficamos: “Como e que é possível?” Acho 

que isso é... é um bocado inexplicável…  

 

Adão - 23m57s  Isso é o que me choca mais é… darem “gaffes” para toda a 

gente... É que se for dentro de um grupo restrito… mas é que em televisão… é 

uma coisa a nível nacional e internacional até… e é como se tivessem a 

ensinar mal as pessoas… Acho que isso é… é muito mau! 

 

Anabela - 24m12s   Porque eles são pessoas de renome, são aquelas pessoas que 

nos deveríamos ter os nossos olhos nelas e no fundo nós vemos... Bem, eu 

estou no 12º. ano e seria incapaz de dizer por exemplo “quaisqueres”. Como a 

nossa professora nos tem vindo dizer na aula... que ela muitas vezes nos chama 

a atenção: “Olhem meninos, no outro dia vi um polÍtico a dizer… o maior 

erro...”… 

 

Adão - 24m33s  “Há-des”. havia um que estava sempre a dizer “há-des”… 

 

Anabela - 24m36s  Ou então, expressões mesmo em latim… 
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Anita - 24m39s   Sine die (risos) 

 

Anita e Anabela - 24m40s   [sajne dei]. 

 

E - 24m43s   [sajne dei]! (risos) 

 

Anabela - 24m45s   É… foi mesmo assim que eles fazem questão de usar, para se 

mostrarem pessoas cultas, que têm uma cultura clássica, só que no fundo o que 

vêm demonstrar é completamente o contrário. (risos) 

 

E - 24m52 (risos) Ok… Gostava de vos fazer outra pergunta… gostava de saber 

como é que vocês aprendem… O que é que vos faz aprender mais? 

 

Anabela - 25m04s Como assim? O nosso método de estudo? 

 

E - 25m07s  Sim, pode ser isso, por um lado… mas, por outro lado, também em 

termos de aula… ou não. Em termos de português, por exemplo, como é que 

vocês aprendem a fazer um comentário? Como é que vocês aprendem a fazer 

um resumo?... 

 

Adão - 25m21s Eu acho que é uma coisa que já vem, que já vem do passado. 

Acho que uma pessoa vai... vai aprendendo gradualmente, vai começando a 

ver como é que se faz, quando somos mais novos dão-nos exemplos de como 

se faz, uma pessoa vai vendo e vai começando a compreender a técnica de 

fazer resumos ou comentários e acho com o treino depois uma pessoa faz 

aquilo fluentemente… 

 

E - 25m42s Mas como é que o Adão percebeu que não estava a fazer bem e que 

deveria fazer de outro modo?... 

 

Adão - 25m52s   …aaa... isso é um bocado mais complicado... Deixe-me pensar… 

(pausa) Então, é assim, eu pessoalmente sempre tive facilidade no português 

por isso também se calhar sou um bocado suspeito… mas… eu acho que 

quando… quando nos ensinam por exemplo a técnica do resumo… escrevem-
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nos tudo não é? uma paráfrase do texto, tem de ter um terço das palavras 

iniciais e acho que uma pessoa, vendo esses tópicos, depois vai percebendo e 

vai ganhando sensibilidade… para… e depois a partir das avaliações que os 

professores fazem aos nossos resumos, à matéria que está a ser leccionada… 

 

E - 26m25s E o que é isso das avaliações? Quando está a falar “a partir das 

avaliações” está a querer dizer o quê? A partir da nota? 

 

Adão - 26m35s A partir da nota e dos comentários que os professores fazem. 

 

E - 26m37s  São importantes os comentários? 

 

Adão - 26m38s  Penso que sim, penso que os comentários... Além da nota, os 

comentários ainda são mais importantes porque indicam o que é que nós 

errámos, que aspectos temos a melhorar... e acho que isso é muito importante. 

 

E - 26m48s  E os professores têm feito isso ao longo dos anos, é? 

 

Adão - 26m51s   Ao longo da minha carreira escolar, sim. 

 

Anabela - 26m56s Eles fazem questão de nos corrigir, não é? Até porque nós a 

seguir aos testes, mesmo nas próprias folhas, temos um espaço em que pede as 

observações do próprio professor e ali aponta os nossos erros, as nossas faltas 

e até onde nos podemos corrigir mas não só isso mas também aquilo que 

fizemos bem. No fundo, como é que nós aprendemos? Eu penso que é aquilo 

que o Adão disse: parte também de uma comparação que nós fazemos, por 

exemplo, temos vários exemplos no livro, e muitas vezes podemos ir lá e ver 

“bem, isto faz-se desta maneira” é suposto eu fazer desta maneira para que isto 

esteja correcto. Mas claro que parte tudo de uma aprendizagem gradual. 

 

Anita - 27m39s  Aaa... Eu acho que ao nível da aprendizagem, eu acho que tem 

que partir muito da disponibilidade dos alunos e da receptividade dos alunos. 

Eu acho que para… porque é assim: por mais que os professores façam os 

comentários por mais que os professores digam “estás a fazer isto mal, estás a 
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fazer isto bem” eu acho que, se os alunos não tiverem receptivos a isso vão 

continuar a fazer mal, ou seja, é uma coisa que parte muito do 

desenvolvimento pessoal de cada um, porque se eu me consciencializar de que 

estou a fazer uma coisa mal, eu vou tentar corrigir, se não estiver 

minimamente preocupada podem-me dizer que eu estou a fazer mal que eu 

vou continuar. Outro caso é, por exemplo, ao nível dos resumos, por exemplo, 

eu sou uma pessoa que tem uma enorme dificuldade em resumir textos, porque 

escrevo muito e nunca consigo… tenho que sempre passar o limite máximo 

das palavras. E não é por não saber, é porque eu sei o que é preciso de fazer 

mas eu vou sempre achar que falta ali qualquer coisa portanto não é da 

minha... da minha... receptividade de facto, é qualquer coisa que pronto já é de 

mim, já não é defeito é feitio, porque por mais que eu tente mas e por mais que 

eu diga que eu vou fazer diferente, vai sempre haver ali qualquer coisa que… 

mas eu ainda tenho esperança de mudar… (risos) 

 

E - 29m03s (risos) …antes do exame?… 

 

Anita - 29m04s Antes do exame… sim! Convém!  Portanto, eu acho que 

relativamente a aprendizagem, parte muito da receptividade dos alunos. E 

relativamente à mudança depois, relativamente aos comentários que os 

professores fazem, tem que mesmo partir muito da consciência de cada pessoa 

de dizer: “Ok… se eu sei… se me estão a dizer que eu estou mal, para meu 

bem, eu vou ter que mudar…” acho que é um bocado assim. 

 

E - 29m30s Mas mesmo em aula… em aula o professor não escreve comentários, 

mas quando fazem análises… percebem quando é que as análises ou as 

interpretações estão mais correctas ou menos correctas? 

 

Anita - 29m45s  Sim, porque também podemos partir da análise de várias 

respostas e a professora também tenta fazer muito isso tenta que todos leiam 

um bocadinho a sua resposta, porque as respostas vão ser sempre diferentes, 

vão ser individuais, portanto, em cada resposta, por mais que esteja o conteúdo 

todo igual, por exemplo, vai sempre haver uma maneira diferente de cada 

pessoa responder, ou seja, vamos estar mais atentos e ver “eu respondo desta 
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maneira, mas a outra pessoa vai responder de maneira diferente, a outra ainda 

de maneira diferente”, ou seja, vamos começando a agrupar certos 

conhecimentos e se calhar podemos começar a juntá-los de maneira a formar 

ali uma… uma… como é que eu hei-de dizer? Uma amálgama, de várias 

maneiras de responder, e assim é mais fácil, quando nos pedem para 

responder, sabemos que podemos responder: da maneira A, da maneira B, da 

maneira C ou então de uma maneira em que juntemos as três. Eu acho que é 

muito mais fácil. 

 

E - 30m48s Ok… sobre isto estamos conversados… sim. Em relação ao vosso 

grau de empenhamento, distinguem actividades que contam para nota de 

actividades que não contam para nota ou não? Ou para vocês é igual? 

 

Adão - 31m08s Para ser sincero eu distingo um bocado. 

 

E - 31m10s Sim? 

 

Adão - 31m11s Porque… enquanto que eu nos testes estou empenhado e em 

avaliações escritas estou empenhado em dar o meu melhor, para escrever de 

forma correcta… Se calhar na aula eu estou mais preocupado em por lá os 

conteúdos do que propriamente na forma em estar a escrever tudo o que eu 

sei… porque… 

 

E - 31m32s Mas a forma não é importante? 

 

Adão - 31m33s  É importante só que… eu faço que eu ali naquela altura eu estou 

mais interessado em saber se os conteúdos estão certos do que em estar a 

florear os conteúdos, porque isso é uma coisa que eu acho que consigo fazer, e 

então eu empenho-me mais na... nas avaliações… em fazer tudo… mais 

completo… do que propriamente nas aulas em que, conta também para a 

avaliação, mas conta mais o… pronto, como é que eu hei-de explicar? Conta 

se eu sei as coisas ou não e não a forma mas… 

 

E - 32m07s Mas em Português as duas coisas são importantes, não é?  



Alunos A Entrevista 9 de Março de 2007 

 18 

Adão – 32m09s  Sim. 

 

E - ...Só que pelo facto de o Adão se sentir menos à vontade nos conteúdos… fá-lo 

preocupar-se mais com isso, é? 

 

Adão - 32m17s Não, não é pelo facto de eu me sentir menos à vontade, é pelo 

facto de… para me certificar que sei os conteúdos que é para depois, a partir 

do momento em que sei que tenho os conteúdos bem, depois eu próprio noutra 

ocasião, consigo explicitá-lo de forma mais correcta. 

 

E - 32m35s  Ok… “noutra ocasião” mas ainda dentro do tempo do teste… 

costuma fazer a revisão é? Antes de entregar o teste faz a revisão… Lê o teste 

de novo ou não?… 

 

Adão - 32ms46s  Não, não, por acaso não… Às vezes quando tenho tempo revejo 

o teste mas não… não costumo alterar muito as coisas, mas eu nos testes, 

normalmente, eu penso primeiro bastante nas coisas e só depois é que escrevo. 

Mas eu estava a falar no caso das aulas, já não me interesso tanto pela forma 

como escrevo mas com conteúdos… 

 

E - 33m07s   E a Anita estava a dizer que não faz distinção… 

 

Anita - 33m11s   Não, não faço distinção… 

 

E - 33m13s  ...entre trabalhos para nota e trabalhos que não contribuam 

directamente para a nota… 

 

Anita - 33m18s  Eu sempre me primei um bocadinho pelo perfeccionismo, sou um 

bocadinho perfeccionista, portanto... tento sempre dar o meu máximo quer 

esteja sob avaliação quer não esteja, porque acho que preciso ir-me preparando 

para todas as situações e se eu puder aproveitar ali para me preparar já para o 

teste, acho que não vou estar a desperdiçar essa oportunidade porque se posso 

fazer uma resposta coerente com a forma... relativamente com a forma e com o 

conteúdo, acho que já me estou a preparar depois para o teste, ou seja, já vai 
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ser mais fácil, já vou escrever mais fluentemente e... vai-me facilitar o meu 

método de estudo... Acho que basicamente, no meu caso, isso funciona melhor 

 

Adão - 34m06s ...mas se calhar também a razão pela qual eu faço distinção é que 

eu sou um bocado preguiçoso. 

 

E - 34m15s   Que relação é essa entre a preguiça e a distinção? 

 

Adão - 34m19s  Porque eu sou preguiçoso, mas eu sei que eu quando preciso 

tenho que me empenhar, então nesses momentos a preguiça não… 

 

E - 34m27s  E o “ser preciso” é para a nota? 

 

Adão - 34m29s É assim: para nota eu sei que tenho que me empenhar, para o resto 

também me empenho, mas se calhar um bocado mais relaxado, posso não 

passar tudo o que está no quadro e coisas do género… 

 

Anabela - 34m41s  Nós no fundo tentamos sempre fazer o melhor de nós, mas nós 

sabemos perfeitamente que naquela situação, em situação de teste, temos de 

dar o “tudo por tudo” isto é… porque nós sabemos, o teste é aquele argumento 

que tem um maior peso na nossa nota logo é ali que nós vamos empenhar-nos 

a 100%. Nos trabalhos, por exemplo, noutros meios de avaliação, é assim... 

Claro que tentamos dar o nosso melhor, mas não é tanto como nós damos num 

teste, é assim... nós tentamos que aquilo fique bem, mas… não tão bem… até 

porque os trabalhos costumam ser feitos em altura de outros testes de outras 

disciplinas e a nossa disponibilidade, muitas vezes, não é a 100% para isso… 

 

E - 35m19s Ah mas eu ouvi elogios aos vossos trabalhos... trabalhos de relação de 

imagens com textos… 

 

Adão - 35m26s Por acaso normalmente os trabalhos quando é para fazer eu 

empenho-me; eu se tenho que fazer um trabalho... posso entregar a seguir ao 

prazo, não é essa a questão, mas se eu tenho que fazer o trabalho… 
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E - 35m35s    Os prazos é que são complicados, não é? 

 

Adão - 35m38s   Normalmente eu até entrego nos prazos mas às vezes… porque 

eu vou deixando passar, normalmente quando é para férias eu vou deixando 

passar… quando é férias a pessoa está no engonha e tal… nem apetece 

estudar… depois chega ao primeiro dia de aulas… depois quando eu faço o 

trabalho faço tudo logo, eu não vou fazendo o trabalho, interrompo e volto, 

não, ponho-me em frente ao computador... posso ficar lá uma hora duas não 

interessa, faço o trabalho e acabo… Naquele momento e (???) 

 

E - 36m01s  Vocês concordam com os critérios de avaliação da escola? Quer dizer 

que têm 90% para conhecimentos e o resto para atitude…  

 

Adão - 36m12s - É assim: por um lado, eu acho que devemos ser avaliados pelo 

nosso conhecimento. As atitudes… 10% por acaso até não acho muito, mas, 

por exemplo, no caso da Matemática em que é 40% para atitudes e 

competências acho que… às vezes até dá jeito… 

 

Entrevistadora – 36m27s -  40? 

 

Adão - 36m29s - 40%, a Matemática… é 60% nos testes 30% competência e 10% 

atitudes… e até porque, por um lado, dá jeito porque quando as notas não são 

tão boas pode haver formas de compensar, mas no caso de um bom aluno não 

ser muito interessado e… até saber as coisas… e depois se calhar desvaloriza 

um bocado. Mas também os testes serem um elemento de avaliação muito 

grande, também pode ter o prejuízo de... se um teste corre mal uma pessoa 

sabe que está logo limitada à nota final. Por isso é um bocado complicado… 

 

Entrevistadora - 37m09s  E as meninas? Concordam? Não? 

 

Anita - 37m12s  Eu tenho... eu concordo com tudo aquilo que foi dito, porque… 

acho que de certa forma… os critérios de avaliação foram estabelecidos a 

pensar nos alunos, logo, parte-se do pressuposto de que analisaram cada 

situação para poderem estabelecer uma coisa que será aplicável em todos os 
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casos, só que claro que nunca se consegue agradar a 100%. E… por exemplo, 

em Matemática, aquilo que o Adão estava a dizer é que, de certa forma, 

exactamente, se um aluno não for empenhado aquilo vai desvalorizar ou então 

se um teste correr pior porque se esta mais nervoso também desvaloriza. 

 

Adão - 37m56s   Também é de salientar que nos critérios não está uma coisa que é 

o bom senso, normalmente as pessoa têm, portanto, aquilo…  

 

Entrevistadora - 37m59s  As pessoas… significa os professores?   

 

Adão - 38m04s  ...os professores sim. Portanto, normalmente, até são justos, mais 

ou menos. Por exemplo, no caso de Matemática, eu há aulas em que não estou 

empenhado e essas coisas, mas a professora depois vê nos testes que eu sei. 

Então se calhar, na autoavaliação, como eu dou um bocado de menos de valor 

às atitudes aquilo baixa-me a nota, mas a professora, pronto, se calhar até me 

dá a nota que dá a média dos testes porque… devido ao bom senso. 

 

Anita - 38m28s  Mas isso prende-se também um bocadinho exactamente com 

aquilo que foi dito anteriormente porque a nossa relação com os professores já 

é mais que professor/aluno, já nos vão conhecendo, já sabem quais é que são 

as nossas falhas, as nossas limitações. No caso da professora de Matemática, já 

são três anos connosco e, parecendo que não, já ajuda a perceber onde é que 

cada pessoa tem mais probabilidade de falhar ou de propriamente ficar, por 

exemplo, nervoso num teste, e se calhar ter corrido pior. Acho que nesse caso 

o bom senso conta um bocadinho. 

 

Anabela - 39m04s  Acho que eles já disseram tudo: isto prende-se tudo com o 

facto de eles já nos conhecerem a nós. E em muitas vezes nós podemos falhar 

naquela situação e eles já saberem bem: “ele falhou ali ou ela falhou ali, mas, 

no entanto, ele sabe, tem conhecimento daquilo.” 

 

E - 39m20s  A Anabela, concebia a avaliação sem testes? 
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Anabela - 39m25s  Hum… é assim, eu não concebia. Nós tivemos uma vez um 

“stor” que disse que talvez fosse o mais ideal, mas há que ter em conta que a 

sua disciplina era Filosofia; uma disciplina em que no fundo nós 

demonstrávamos aquilo que sabíamos, também pelos trabalhos, também pela 

maneira de escrever, mas muito pela nossa intervenção em aula. Por exemplo, 

eu não imagino Matemática sem os testes, porque acho que é um elemento em 

que nós, através da escrita, conseguimos provar aquilo que sabemos, 

Português então é outra… Eu não imagino Português sem testes porque é… 

sim, tudo bem, as nossas intervenções em aula contam muito, tudo bem, a 

nossa forma oral, a nossa maneira de comunicar, acho que tudo isso é muito 

importante, o uso correcto das palavras, mas a nossa maneira de escrever é 

também muito importante porque nós, por exemplo, podemos conseguir 

construir bem frases, mas, por exemplo, na parte escrita, podemos não saber 

escrevê-las bem, prende-se também com erros de gramática e tudo isso que eu 

penso ser importante para a disciplina de Português. 

 

E - 40m30s  Mas a escrita não passa exclusivamente pelos testes, não é? Pode ser 

também por trabalhos ou por outros textos, não é?... Mas mesmo assim acha 

que é importante… 

 

Anabela - 40m24s Eu penso que sim… por trabalhos, porque os trabalhos no 

fundo não são só aquele momento de escrita, também é a conciliação de outras 

situações as próprias imagens… nós sabermos, penso que tudo isso é 

importante. E até aqueles trabalhos ou mesmo textos que podemos entregar, 

não porque o professor pediu mas porque queremos ser nós a fazer, acho que 

também tudo isso é muito importante porque mostra o nosso interesse pela 

disciplina, mostra que nós gostamos da disciplina e que no fundo, vá lá, somos 

bons… naquela disciplina. 

 

E – 41m17s - Parecia-me que a Anita não está muito de acordo… 

 

Anita - 41m02s - Não, não estou. Porque eu acho que é assim, os testes poderiam 

ser suprimidos em certas ocasiões mas desde que se conseguisse compensar 

depois a avaliação do aluno, ou seja, por exemplo, quando a Anabela estava a 
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dizer que não conceberia Português sem testes... Eu acho que, se calhar, se 

poderia fazer o seguinte: podíamos fazer trabalhos para compensar os testes, 

mas com… como é que eu hei-de explicar?... Onde os realizaríamos não ia ser 

em casa, mas na aula, na presente aula... fazer os trabalhos e entregar. Porque é 

assim, se calhar em casa poderia haver… poderíamos ter as ajudas e se calhar 

passar mais um bocadinho e depois perguntar “Então como é que tu fizeste? 

Deixa-me comparar”. E ali na aula, não diria que era como se fosse um teste, 

mas era dentro duma sala de aula, onde estávamos, cada um no seu papel, e 

tínhamos trabalho para fazer e entregávamos. Era diferente. Se calhar não 

dava… se calhar aquele stress do “Vamos ter um teste”… 

 

E - 42m31s … causa muito stress? 

 

Anita - 42m33s A mim causa. Eu sou muito nervosa, eu para testes eu fico 

mesmo… muito, muito mal. Fico mesmo muito nervosa… 

 

E - 42m39s …Então, seria menos stressante… 

 

Anita - 42m40s - Para mim seria menos stressante, é a minha opinião. Eu prefiro ir 

para uma aula, sabendo que, se calhar, vou ter que me empenhar mais, fazer 

um trabalho para entregar do que… 

 

E - 42m52s …fazer uns poemas por exemplo… (risos) 

 

Anita - 42m54s - Isso era era era fantástico! Isso para mim era fantástico! (risos) 

Ou então fazer o teste de Português em poesia… porque aquilo saía…  aquilo 

saía muito mais fluentemente porque... Não, mas… agora continuando o que 

eu estava a dizer, acho que se calhar é mais fácil, porque eu tive uma 

professora de Português nesta escola, a professora Cândida Carvalho, que não 

fazíamos testes. Ela numa aula lembrava-se e dizia: “tirem uma folha”. Ora 

fazíamos exercícios de gramática, ora resumos, ora… outra coisa qualquer e 

aquilo eram os nossos elementos de avaliação. E aquilo corria muito bem, 

porque nós tínhamos que ter sempre a matéria estudada, não havia aquela… 

aquele… 
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Adão - 43m41s Aquele desleixo. 

 

Anita - 43m42s …aquele desleixo, exacto, de ir deixando andar “quando chegar 

ao teste eu estudo”, porque nunca sabíamos quando é que poderia haver aquela 

ficha, que depois contava para elementos de avaliação. E aquilo corria muito 

bem porque era saber que podíamos chegar a casa e em 5 minnutos podíamos 

rever a matéria que estivemos a dar. Eu acho que, se calhar, corria bem… 

 

E - 44m00s Isso foi no básico ou no secundário? 

 

Anita - 44m04s - Foi no básico… 

 

E - 44m08s E funcionaria também no secundário? 

 

Anita - 44m10s - Eu acho que sim, até se calhar funcionaria um bocadinho melhor 

porque a consciência dos alunos já é diferente, ou seja, não podemos deixar 

passar a matéria porque... como é tanta matéria, temos que a ter sempre em dia 

para conseguirmos fazer alguma coisa porque senão, vai haver um acumular 

excessivo e uma pessoa não consegue... não se consegue orientar. 

 

E - 44m30s - E o Adão também fica “stressado” com os testes? Não..? 

 

Adão - 44m33s - Fico um bocado “stressado”. Não fico muito “stressado”, mas, 

pronto, fico naquela “vou ter teste...” fico um bocado... A minha consciência 

obriga-me a estudar para... a minha consciência e também eu, não é? (risos) 

 

E - 44m46s (risos) - São os dois, são dois contra um… (risos) 

 

Adão - 44m48s - Eu quero ter boa nota, por motivos pessoais, porque para mim é 

gratificante, quero ter boas notas para preparar bem e por acaso não fico muito 

“stressado” mas não imagino uma avaliação sem testes… porque primeiro 

acho que uma pessoa no futuro também vai ter muito “stress” e tem que 

começar desde já a trabalhar sobre pressão. Acho que tem que saber... 
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conciliar vários testes, nem que sejam próximos, com as saídas, com os 

amigos, com as coisas todas, temos que saber já conciliar as coisas e quanto 

mais cedo melhor, porque no futuro também de certeza que trabalharemos 

sobre pressão e muito mais do que temos agora. Por outro lado, também nunca 

tive avaliação sem testes, por isso também não sei se correria bem ou não, mas 

eu acho que os testes são bons porque obriga uma pessoa a estudar. Eu acho 

que se não tivesse testes se calhar era um bocado mais difícil, porque, mesmo 

a Matemática, nós temos... quase todas as semanas, temos uma ficha à sexta-

feira que, pronto, vai valendo... 25 pontos, depois soma-se tudo e vai dar aos 

200… E eu até posso saber imenso nessa ficha... mas eu não... pronto, 

desleixo-me um bocado... “Ah é fixe e tal”... E quando eu olho para os testes 

não, quando é para os testes eu estudo, para estar preparado… Portanto, não 

conseguiria imaginar uma avaliação sem testes. 

 

E - 46m06s E sem exames?  

 

Adão - 46m07s - Sem exames? Sem exames eu acho que seria bastante injusto… 

 

E - 46m10s - Porquê? 

 

Adão - 46m11s - ...porque… é do conhecimento geral que há escolas que são mais 

fáceis do que outras, toda a gente sabe, e os exames são uma forma de igualar 

mais as coisas, porque enquanto que, por exemplo, nesta escola, que não é 

uma escola fácil, uma pessoa se vai a exame com uma boa nota vai bem 

preparado, portanto, teoricamente, tem uma boa nota no exame, a média não 

baixa muito, mantém-se. Uma pessoa se calhar vai com uma nota muito 

melhor a exame mas não está tão bem preparado, porque a escola é uma escola 

mais fácil as professoras dão notas mais altas, depois chega lá baixa bastante, 

depois a média baixa. E então fica mais… é mais justo.  

 

E - 46m54s - Hm hm… Concordam? Com a perspectiva do Adão? 
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Anabela - 46m57s - Eu concordo. Eu concordo, porque nós todos sabemos que há 

escolas que não dão as notas aos alunos, mas o nível de dificuldade é muito 

mais baixo. 

 

Adão - 47m06s - Há escolas que dão. 

 

Anabela - 47m08s (risos)  Pronto, sim tudo bem… 

 

Adão - 47m10s Há escolas que no acto de inscrição perguntam a média 

pretendida… 

 

Anabela - 47m15s Ah pronto! (risos) Certos colégios também são assim, não é? E 

de certa forma é uma maneira de ver até que ponto aquele aluno conseguiu 

alcançar os seus objectivos… Não é tanto pela... vá lá, gratificação da escola, 

mas também é pelos seus conhecimentos… é um elemento de... como é que eu 

hei-de dizer?... “separação das águas”! É mais nesse sentido. 

 

E - 47m36s - Ok… Anita. 

 

Anita - 47m22s Eu acho que... se calhar… sim… é um termo de “separação das 

aguas”, mas uma tentativa de homogeneização dos... dos estudos e das… 

como e que eu hei-de explicar? Dos níveis em que cada aluno que vai… 

Pronto… uma tentativa de fazer com que ali seja tudo igual e não haja 

discrepância entre as escolas ou entre os níveis de aprendizagem e a maneira 

de como... como fizeram aprender. Eu acho que ali é tudo igual… 

 

E - 48m21s …ao nível do teste, não é? Da testagem… 

 

Anita - 48m25s - Exactamente, exactamente. Eu acho que basicamente é isso. 

 

E - 48m29s - Então para vocês, que relação existe entre a aprendizagem e a 

avaliação?... Se é que há uma relação…. 
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Adão - 48m38s - Sim, eu acho que a avaliação avalia a nossa aprendizagem. E… 

[pausa] 

 

E - 48m52s - Vocês acham que aprendem mais pelo facto de serem avaliados ou 

não? 

 

Adão - 48m56s - Eu acho que sim, porque uma pessoa empenha-se mais para… 

Quer dizer, por um lado sim, por outro não, porque uma pessoa pode aprender 

mais por se interessar por aquela matéria e então sente-se cativado e quer saber 

mais coisas, se calhar até chega a casa e vai ler alguma coisa sobre isso para 

ficar com mais conhecimentos, mas a avaliação é boa porque se uma pessoa 

não tiver muito interessada, se aquele assunto não for do agrado, a pessoa 

sente-se obrigada a compreender aquilo e então tem que estar com atenção e 

tem que estudar para superar as dificuldades… 

 

E - 49m29s - Significa que a avaliação tem a função de “puxão de orelhas”? 

Acorda?  É para espevitar? “Acorda, que tens que aprender”… 

 

Adão - 49m38s  Penso que sim… 

 

E - 49m41s Anabela… 

 

Anabela - 49m42s É basicamente isso porque nós podemos andar o mês inteiro 

sem ligar a matéria e sabemos perfeitamente que quando chegar àquela altura 

do teste temos que saber aquilo e tanto faz gostarmos como não. No fundo é… 

é isso, é o “puxão de orelhas” que nós precisamos de vez em quando… Acho 

que também é importante. É assim, claro que isto tudo parte da pessoa, não é? 

Uma pessoa pode ser mais empenhada outra pessoa pode não ser tanto, pode 

ser do seu agrado, aquela matéria, pode até não ser, mas todos nós sabemos 

que quando ali chegamos tem que ser, tem que ser e não há outra hipótese. 

 

E - 50m14s - Mas a Anita estava a dizer que não… parecia-me. 
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Anita - 50m17s - Não, não é bem isso. Eu acho que é assim, não tem que ser um 

“puxão de orelhas”. Na minha perspectiva, as pessoas estão cá para aprender, 

ou seja, vamo-nos ter que sujeitar a tudo. E não... Eu acho que não é uma 

pessoa deixar… porque se calhar muita gente não percebe que se o estudo for 

regrado nem que seja 5 minutos num dia 5 minutos no outro, ver só um 

bocadinho... é muito mais fácil do que se calhar deixar tudo para depois: “eu 

tenho teste e depois eu não vou conseguir fazer nada, porque eu tenho imensa 

matéria para estudar, imensos exercícios para fazer...” Se a matéria já estiver 

toda estudada, depois fazer um exercício ou outro é tudo muito mais simples. 

Eu falo por mim, porque eu já fui uma aluna que deixava a matéria toda para o 

fim-de-semana anterior e depois ia ter teste na terça-feira e depois andava 

aflita porque não era capaz de fazer nada, porque tinha muita matéria, porque 

não tinha feito exercícios de tudo... Agora vou estudando um bocadinho cada 

dia, consigo conciliar as minhas saídas com os meus estudos, com tudo aquilo 

que eu tenho para fazer até mesmo fora das aulas, porque também tenho uma 

vida preenchida lá fora, e acho que isso a mim facilita... me facilita muito 

mais… 

 

E - 51m30s - Quando é que isso aconteceu? Foi há muito tempo? Quando deixava 

tudo para a véspera do teste... 

 

Anita – 51m35s – Aaaa... Não. Foi há sensivelmente... há um ano, foi no início do 

11º, finais do 10º início do 11º, porque foi mesmo por necessidade porque… 

tive uns problemas e então como não conseguia vir muito tempo às aulas, tive 

que aprender a organizar o meu tempo e o meu estudo. E acho que aí foi uma 

maneira de eu me reorganizar e muito sinceramente acho que tem corrido 

muito melhor… 

 

E – 52m02s - Às vezes as dores ajudam-nos a dobrar os cabos bojadores!… 

 

Anita – 52m05s - Tal e qual. Eu acho que sim… 
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E- (risos) 52m07s - É isso… Ok. Então, qual é… Se eu vos pedisse uma definição 

de avaliação o que é que vocês diziam? O que é a avaliação? Para cada um de 

vocês… 

 

Anabela - 52m20s  É um teste. Basicamente, acho que sim. É um teste… é ali 

que... Ou melhor, nem será o teste, será mais o resultado do teste. Porque no 

fundo é o resultado de todo o nosso empenho, de todo o nosso esforço feito até 

então. Tudo bem, todos nós sabemos que acidentes acontecem e que naquela 

altura podíamos ter-nos empenhado mais e não pudemos por alguma 

determinada situação, mas no fundo é ver até onde é que nós conseguimos 

alcançar os nossos objectivos… Foi aquela... É ver se nós conseguimos 

alcançar a meta ou se ficámos pelo caminho. Eu penso que seja isso… 

 

E – 42m57s Acho que a da Anita não é bem a mesma… 

 

Anita - 53m01s Não a…. Regra geral, essa é a definição mais usual de avaliação, 

mas… 

 

E - 53m09s  - Mas para si, independentemente daquilo que se diz… 

 

Anita - 53m13s  - Independentemente daquilo que se diz, para mim, acho que é 

uma apreciação da pessoa. Porque... é uma apreciação ao nível da sua 

consciência, como ela está consigo, porque tem que saber aquilo que vai 

fazer... como também é uma apreciação ao nível do seu desenvolvimento 

escolar, ou seja, tem que estar tudo em concordância, é o momento em que eu 

vou saber se eu estou a fazer as coisas certas, porque é uma apreciação de mim 

mesma, só que reflectida na escola, porque a escola faz parte de mim, logo é aí 

que eu vou ver o meu reflexo. Portanto, para mim, neste caso, acho que 

poderia dizer que a avaliação é uma apreciação de mim como pessoa neste 

caso na escola. 

 

Adão – 54m04s Eu concordo com a Anita penso que a avaliação é uma apreciação 

de nós, do que nós reflectimos na escola: do nosso empenho, do nosso 

método… e baseada nos conhecimentos que nos transmitem nas aulas, depois 
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avaliam não só esses conhecimentos mas também o que está por detrás disso, 

como eu já disse: os nossos métodos de estudo, a nossa facilidade de 

aprendizagem e essas coisas… 

 

E – 54m35s – Então, entendem… Das vossas palavras eu posso concluir que a 

avaliação e algo sobre o passado? A avaliação não tem a ver com o futuro… 

 

Adão - 54m45s - Eu acho que tem mais a ver com o passado do que com o futuro. 

Acho que simplesmente a avaliação só interfere no futuro porque nós quando 

somos avaliados sabemos mais ou menos se estamos preparados ou não para 

encarar o futuro, consoante o que nos dizem. Uma pessoa sabe como é que é o 

mundo lá fora, a universidade e essas coisas… Através da nossa avaliação nós 

sabemos se estamos preparados para encarar o futuro, ou pelo menos temos 

uma ideia, acertada ou não… Mas acho que sim… que incide mais no passado 

a avaliação… 

 

Anita – 55m16s Mas... também incide mais no passado, aliás, não pode haver 

futuro sem passado, ou seja, acho que vai ser sempre uma constante do nosso 

presente porque vai ser a nossa avaliação que nos vai determinar o nosso 

futuro porque tendo em conta que a maioria quer seguir… digo maioria, 

porque vejo que pelo menos… 

 

E – 55m37s - Na vossa turma a maioria quer ir para a faculdade, é?   

 

Anita – 55m41s Penso que sim. Portanto… acho que tendo em conta que todos 

vão querer encarar um nível superior, que é a universidade, acho que se calhar 

aquilo que vai ser a avaliação do passado, tem uma importância hoje e vai-me 

definir o meu futuro. Portanto… não é tanto uma coisa estanque, acho que é... 

a continuidade da avaliação deve ser mantida ate ao fim.  

 

E – 56m07s Até ao fim… da vida? 
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Anita – 56m13s - Eu acho que até ao fim da vida, sim. Não, não só ao nível 

escolar como ao nível pessoal porque... tenho quase a certeza que durante a 

minha vida vou estar sob alvo de avaliação… 

 

Adão – 56m26s -  …constantemente… 

 

Anita – 56m27s …exactamente: constantemente… Portanto, eu vou ter que 

aprender a lidar com essa situação, por mais que seja difícil ou por mais que 

fique nervosa em certas e determinadas situações, mas eu sei que tenho que as 

fazer e o que tem que ser tem muita força… 

 

Adão – 56m39s - Mesmo no nosso dia-a-dia nós avaliamos a sociedade. Quando 

olhamos em redor, estamos sempre a fazer avaliações e juízos… 

 

E – 56m43s …É verdade. Quer acrescentar alguma coisa Anabela? 

 

Anabela – 56m48s Não, penso que não, penso que eles já disseram tudo. Nós 

temos de nos habituar ao mundo lá fora e acho que... para sabermos lidar com 

todas as pressões a que vamos estar sujeitos um dia, é necessário passar isso 

desde já, desta parte de escola, do secundário. No fundo, é a nossa formação 

como pessoas e acho que é bastante importante… Além de serem os outros a 

avaliar-nos, sermos nós a avaliar-nos a nós próprios. Acho que todos nós 

devemos ter consciência de até onde nós conseguimos ir, se conseguimos 

alcançar os objectivos e se conseguimos ir mais além daquilo a que fomos 

propostos. Acho que toda essa auto-avaliação, ao longo da nossa vida, tanto 

como pessoas, tanto no nosso trabalho, é muito, muito importante... 

 

E – 57m28s - Eu sei que vocês fazem auto-avaliação cá na escola, não é? Acham-

na importante, então? 

 

Anabela – 57m34s - Eu acho. 

 

Adão - 57m35s - Eu acho que a auto-avaliação é muito importante, porque nós 

mostramos o nosso ponto de vista de professores e, por exemplo, o ano 
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passado, houve uma disciplina que certos alunos não fizeram auto-avaliação 

porque não estavam cá, não tiveram oportunidade e quando, estávamos no 

Entroncamento, e quando chegámos já tinha sido a auto-avaliação dessa 

disciplina e já tinha sido a reunião onde tinham sido dadas as notas… Por 

acaso, no meu caso não me afectou a nota, mas uma amiga minha... eu penso 

que se ela tivesse feito a auto-avaliação, se calhar tinha tido uma nota melhor, 

porque seria capaz de mostrar o seu ponto de vista que até merecia aquela 

nota, mas assim…  

 

E – 58m12s - Vocês acham que auto-avaliação deve ser reduzida à última aula do 

período? 

 

Anabela – 58m20s - Não. Eu penso, eu penso que… é assim: claro que nós 

estamos habituados a que a auto-avaliação seja feita no final do período, mas é 

assim: eu penso que…, como já disse anteriormente, eu penso que a auto-

avaliação parte também daquilo... de nós próprios, nós avaliamo-nos a nós 

próprios. Logo, acho que essa auto-avaliação, como já foi dito, é uma 

constante na nossa vida. E acho que nos próprios sabemos se conseguimos 

alcançar ou não. E acho que a nosso auto-avaliação no final, tudo bem, é muito 

importante, porque vai ter um peso perante a opinião do próprio professor e 

também sobre o nosso trabalho. Mas acho que, para nós, como pessoas, é 

muito, muito importante estarmos sempre a auto-avaliar-nos… 

 

Adão – 59m04s - Eu penso que deveria haver mais do que uma auto-avaliação no 

período, porque uma pessoa no fim se calhar até começa a pensar numa forma 

de querer a nota ou coisa do género, mas se uma pessoa fizesse várias auto-

avaliações dava para comparar o seu desenvolvimento, o que é que achava 

naquela altura e ao longo do período, enquanto que assim no fim, uma pessoa 

se calhar até já nem se lembra bem do início, de como é que era, já pode não 

ter bem aquela ideia se melhorou muito, se melhorou pouco, se piorou. E acho 

que se fizessem várias auto-avaliações era mais fácil para depois comparar e 

fazer uma autoavaliação final. 
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E – 59m34s - Significa que o Adão não costuma fazer isso sozinho, em casa, ou 

com algum colega, sem ser assim formalmente, em sala de aula? 

 

Adão – 59m44s - Às vezes penso, mas não, não dou muita importância a isso… 

 

E – 59m47s Quer acrescentar alguma coisa Anita? 

 

Anita – 59m50s - Não, penso que já foi tudo dito. Porque efectivamente é assim 

que acontece e sou da opinião de que a auto-avaliação não se deveria resumir 

só á última aula praticamente da disciplina, porque acho que é um momento 

em que a euforia das notas, se calhar, não deixa ver tão claramente e tão 

translucidamente aquilo que se calhar foi feito, porque se calhar num momento 

eu podia estar a trabalhar pior, noutro se calhar desenvolvi-me melhor ou então 

ao contrário. Portanto, acho que deveria haver um momento, pelo menos um, 

em metade das aulas ou… Aliás, numa aula em que fosse ali a divisória entre 

aquilo que foi feito e aquilo que se vai fazer, exactamente para marcar ali um... 

um ponto onde há ali uma autoavaliação das pessoas. Por mais que seja 

“chato” entre aspas, ter que estar a fazer cruzinhas a dizer que eu sou assim e 

que eu sou assado, acho que se calhar iria facilitar muito mais se depois na 

última aula, na aula da nota, daquilo que nós vamos fazer auto-avaliação e 

hetero-avaliação... se calhar iria ser muito mais simples… 

 

E- 01h01m03s - Vocês já alguma vez fizeram exames? 

 

Anita – 01h01m06s  - Já, o ano passado. 

 

Adão – 01h01m07s  - Três vezes. 

 

E – 01h01m09s  - O ano passado?  Ah, o ano passado, está bem… Três vezes? 

Como três vezes? O ano passado fez três disciplinas? 

 

Adão – 01h01m15s - Não, fiz duas e repeti uma. 

 

E – 01h01m17s - Está bem… 
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Anabela – 01h01m18s - Só fiz duas. 

 

E – 01h00m19s - E como é que vocês estão… Qual é a vossa expectativa em 

relação ao exame? 

 

Anita – 01h01m24s  - Estou nervosa. (risos) 

 

Adão - 01h01m27s - Eu pessoalmente não estou muito nervoso. Porque eu acho 

que tenho consciência das minhas capacidades... O exame tem que ser um 

exame nacional, portanto, eles têm que adaptar o exame a todos os alunos, 

mais ou menos. Eu acho que o exame, normalmente, uma coisa: é difícil ter 

uma grande nota, mas não é difícil uma pessoa passar no exame. Acho que é... 

que é assim. Apesar de o ano passado em Físico-Química as notas terem sido 

horríveis… 

 

E – 01h01m55s - E o Adão vai precisar de nota alta para depois entrar na 

faculdade ou não? 

 

Adão - 01h01m59s -  Eu ainda não sei o que é que quero seguir, mas… 

 

E - 01h02m01s - Sim, isso acontece a muita gente… (risos) 

 

Adão - 01h02m02s - É assim: eu penso que, se eu acabasse agora... se me fosse 

agora candidatar ao ensino superior tinha.... um leque de escolhas bastante 

grande. Portanto, a nota de exame influência, mas acho que não preciso de 

uma nota muito elevada, porque a nota interna... acho que… apesar de querer 

uma nota elevada porque não sei o que é que quero, posso querer ir para um 

curso que tenha uma média muito elevada. 

 

E - 01h02m36s – Então, vocês sentem-se pressionados pelo facto de terem exame 

no final do ano ou não?   
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Adão - 01h02m41s – Não. Até porque uma pessoa sabe, que se alguma coisa 

correr mal, se não tivermos 95 pontos, vamos ter que ficar mais um ano… 

 

E - 01h02m52s  - Sentem o mesmo? 

 

Anabela - 01h02m54s – Sim. Acho que aquela pressão do final de nós sabermos 

“bem, ou é agora ou não é mais”… Tudo bem, há as segundas fases, mas todos 

nós sabemos que a segunda fase não é tão promissora como a primeira, e nós 

sabemos que se naquela primeira fase não passarmos, mesmo que tenhamos 

uma boa aprovação à disciplina, se não tivermos nota de exame, no fundo, 

todo o nosso esforço foi “por água abaixo”. Não é… É um elemento de 

pressão, sim, eu concordo plenamente. Penso que para nós, que já passámos 

por eles o ano passado, já já não é tanto... mas para aqueles que ainda…  

 

E - 01h03m28s - …o ano passado era pior. 

 

Anabela - 01h03m29s - Pois. O ano passado… 

 

Anita - 01h03m30s - Foi a primeira vez. 

 

Anabela – 1h03m32s – Exacto. Foi a primeira vez, foi o nosso primeiro embate 

com a situação. Foram dois exames do qual tivemos que estudar de 4 livros de 

2 anos, ou seja, dá 8 livros. 

 

Adão - 01h03m44s – 4 livros (???). Cada livro tinha 250 páginas. 

 

Anabela – 01h03m46s - Exacto. 8 livros não é brincadeira nenhuma. E acho que 

todos nos já vimos que não é uma situação fácil, é uma situação para a qual 

nós já temos de ir preparados, mais ou menos a partir da Páscoa. Porque nós 

sabemos perfeitamente que não vamos deixar a matéria acumular, nós já temos 

essa consciência, penso que quem ainda não passou pelo exame não tem essa 

consciência de certo, que estudará nas vésperas… 

 

Adão – 01h04m09s - Mas eu não consigo… 
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E - 01h04m11s - O Adão disse o quê? 

 

Adão – 01h04m12s - Que eu não consigo! Não consigo estar a preparar o exame 

dois meses antes. Eu, para o exame de Biologia do ano passado, estudei… 

estudei na véspera… os 4 livros. (risos) Eu sei que parece uma coisa um 

bocado absurda mas foi verdade. Porque… 

 

E - 01h04m26s  - Fez directas? 

 

Adão - 01h04m27s - Não. Eu estava a preparar-me para a primeira fase. Estudei 

para a primeira fase. Só que a minha mãe tinha marcado uma viagem para a 

tarde, para as 7 da tarde, e ligaram-me da agência de viagens a dizer que o 

avião em vez de ser as 7h15 que era às 7h30. A minha mãe pensou que era da 

tarde, tudo bem. Depois, para aí, uma semana antes do exame, é que percebi 

que era às 7h30 da manhã e o exame era às 9h. E eu disse á minha mãe que 

não tinha problemas, que fazia em segunda fase para ela não desmarcar nada e 

depois quando cheguei já foi um bocado em cima do exame e então… mas 

também como… como uma pessoa vai acompanhando…. 

 

E - 01h05m05s - Correu bem? 

 

Adão – 01h05m06s  - Correu, até tive uma boa nota. Consegui manter a nota que 

tinha a ido a exame. Mas… como uma pessoa vai acompanhado ao longo do 

ano, os nossos testes eram sempre globais, desde o primeiro período o ano 

todo. Então uma pessoa… eu começava a ler a matéria, eu começava-me a 

lembrar, eu ia folheando o livro, começava-me a lembrar das coisas não tinha 

que estar a estudar exaustivamente… e depois também como era uma 

disciplina que me interessava… foi hiper fácil. 

 

E - 01h05m31s - ...mais fácil... E a Anita? 

 

Anita - 01h05m34s - Eu sou da mesma opinião, porque acho que de certa forma os 

exames…Aliás, o ano passado foi mais difícil porque foi aquele primeiro 
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impacto, chegámos lá e “vamos ter exame” e “o que é isto?” e toda… acho 

que… toda a azáfama que tínhamos à nossa volta, das pessoas também sem 

saberem muito bem aquilo que as esperava... Foi um bocadinho complicado, 

mas depois de lá estar sabíamos que tínhamos que estar ali e íamos fazer e 

pronto e lá correu. Se bem que... pronto, o de Físico-Química foi um 

descalabro… mas isso eu não sei quem é que havemos de culpar… tenho 

quase a certeza que não podemos ser nós porque se ao longo do ano temos 

acompanhado a matéria… É uma coisa estranha que eu ainda não consigo 

justificar. Acho que este ano, relativamente aos exames, acho que o que é 

preciso para ter uma boa nota, e pelo menos para conseguir o bom resultado 

mesmo depois final, acho que tem que se ter muita muita calma. É preciso 

muita calma, porque se calhar aquilo não é tão difícil como se diz, até mesmo 

para conseguir, para todo o país conseguir fazer os exames tem que haver o 

bom senso de ver que umas escolas são mais exigentes, mas outras são menos, 

ou seja, tem que ser uma coisa que se adapte a toda a gente. Uma vez mais não 

se vai conseguir, mas se calhar vai ser mais transparente. Eu digo isto porque 

até mesmo para os testes de Matemática eu tenho estudado pelos exames e 

vejo que há exercícios que são básicos. Mas, de certa forma, acho que se 

calhar as notas mais complicadas é exactamente os nervos de “vou ter um 

exame de Matemática. Vou ter um exame de Português. Eu posso termonos de 

9,5 senão... senão fico aqui!” Acho que é mais um bocadinho isso, não é tanto 

a matéria, porque a matéria acompanhamo-la ao longo do ano. É como disse o 

Adão, acho que depois basta um bocado folhear para fazer um exercício de 

uma coisa ou de outra para depois nos lembrar-mos um bocadinho da matéria 

que… 

 

E – 01h07m43s  - Quem é que vos pressiona mais? São vocês próprios? São os 

vossos pais? São os professores? São… 

 

Adão – 01h07m52s - Sou eu próprio. Os meus pais não me pressionam. 

 

Anita – 01h07m57s - No meu caso é o meu pai. 

 

E – 01h07m59s - Exercem pressão?... Os professores não vos pressionam? 
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Anabela – 01h08m02s  Não, os professores não. Os professores não, os 

professores só nos avisam: “olhem meninos, preparem-se, acompanhem o 

estudo, façam os trabalhos de casa, tentem ter boas notas, também, tenham 

muita calma, porque vocês vão ter exame, vocês têm que estar preparados!”. 

Agora, a parte da pressão… Acho que também parte da pressão feita por nós 

próprios e também por algumas pessoas que temos em casa. No caso da Anita 

é o pai dela, no meu caso é a minha mãe. Pronto… são aquelas pessoas que 

estão-nos sempre a alertar para o facto de que nós temos que ir preparados, que 

é ali mesmo que se vai decidir tudo. Talvez só para... não é para nos 

chatearem, é no sentido de “filha, olha. Só tens aquela oportunidade, agarra-a! 

Não a deixes fugir! É a tua vida que tu vais decidir ali!” E eu acho que é mais 

nesse sentido… 

 

Anita – 01h08m48s - O meu pai não é bem assim. É diferente. É mais: “tu tens 

que fazer aquilo” e por mais que eu tenha boas notas a nível geral nunca 

chega, portanto... é diferente. 

 

E – 01h08m59s  - (risos) Se não chegou ao 20 ainda não chega… 

 

Anita – 01h09m02s - Mesmo que tenha tido 20 (risos), é: “então, boa, tiveste 20, 

mas os outros tiveram 17, portanto é normal que tenhas tido 20!” Portanto, ali 

não há muita clarificação da minha parte. É diferente. 

 

Adão – 01h09m14s - Os meus pais não me pressionam, os meus pais alertam-me 

mais, dizem que eu tenho que fazer aquilo, não sei quê, dizem que eu tenho 

capacidade. A minha mãe está-me sempre a dizer que eu devia fazer melhor 

porque tenho capacidades para mais, mas não… não me pressionam. A minha 

mãe, por exemplo, o ano passado no exame de Físico-Química, tive 10 e foi… 

lá em casa a reacção foi normal foi dizer “olha, tiveste azar, correu mal”… 

Não, não houve problemas de maior, nada de… A minha mãe disse-me que eu 

devia de ter estudado mais, mas não... não há uma pressão em casa. Mas eu 

sinto que devo dar boa nota aos meus pais porque acho que eles merecem, 

têm... têm-me ajudado em tudo, acho que… é gratificante para ele se eu… 
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E – 01h09m49s - E o filho deles também merece? 

 

Adão – 01h09m51s - Sim. 

 

E – 01h09m55s (risos) - E sentem algum outro tipo de pressão? Sei lá, o facto... há 

bocadinho falaram da quantidade de manuais que tinham para cada disciplina, 

que tiveram o ano passado. A extensão da matéria… é um factor de stress para 

vocês ou não? 

 

Anita – 01h10m11s - Eu acho que a extensão dos programas... é um bocadinho... 

um factor de stress, porque acho que se calhar há coisas que aprofundamos que 

se calhar não eram necessárias e se calhar há outras que depois temos que dar a 

correr exactamente porque vamos ter exame e porque temos que ter tudo dado, 

ou seja, coisas que podíamos estudar mais aprofundadamente, que se calhar 

são mais difíceis, são passadas por cima porque temos que dar outras matérias 

que se calhar são menos importantes, mas que... Pronto, está no programa, o 

ministério diz que é aquilo que tem que ser, temos que fazer, estamos cá para 

cumprir ordens… 

 

E- 1h10m46s  - Mas este ano estão com sorte, não é? 

 

Anita – 1h10m48s - Este ano….estamos com sorte… vamos ver… porque… “até 

ao lavar dos cestos é a vindima”, não é? 

 

E – 1h10m57s  - Mas é matéria de um ano só, não é? 

 

Adão – 1h10m59s - Mas matéria dos 3 anos era uma coisa completamente 

absurda, na minha opinião. A Matemática talvez não tanto porque a matéria 

vai-se interligando, mas a Português... Eu penso que ter que saber a matéria 

toda do 10.º ao 12.º, acho que é uma coisa exaustiva, ter que saber todas as 

obras ao pormenor… Por exemplo, uma obra do 10.º, uma do 11.º e do 12.º, 

mesmo que nos avisassem qual era, era uma coisa, porque nós sabíamos o que 

é que ia sair, mas nós damos uma grande quantidade de obras ao longo dos três 
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anos. Acho que estar a sabê-las todas ao pormenor porque pode sair, acho que 

isso não faria sentido. Acho que as notas seriam desastrosas. 

 

E – 01h11m37s - Mas era o que vos teria acontecido se não tivesse havido aqui 

um acerto a meio do ano, não é? 

 

Anabela – 01h11m45s - Bem, e nós estamos bastante agradecidos pelo facto de ter 

havido acertos (risos) porque…  

 

Adão – 01h11m48s - Alguém teve cabeça, vá lá! 

 

Anabela – 01h11m49s - Exacto, no meio disto tudo houve ali quem pensasse em 

nós, não é? Porque toda a gente sabe perfeitamente que 3 anos de Matemática 

não é fácil. Toda a gente já viu e já se reflectiu nas notas que os alunos da 

maior parte das escolas têm tido, que não é uma situação muito fácil para nós. 

Há alunos que têm mais raciocínio matemático, há alunos mais aplicados, há 

alunos mais organizados, há alunos que nem tanto. E se é assim, se eles 

querem acabar no fundo com... vá lá, as más notas que têm-se vindo a ver, 

acho que talvez…, não é uma facilidade no sentido de desleixo, é uma 

adaptação a nós, no fundo. Nós precisamos de sentir que não é um monstro 

que vem aí. Nós precisamos de sentir que estamos preparados para enfrentar o 

exame, que temos capacidades para o fazer e que não vai ser aquele “meu 

Deus, eu vou ter um exame. Meu Deus, são três anos de Matemática, ajudem-

me, eu não consigo!” Eu penso que… 

 

Anita 01h12m43s - ...chega o homem do leme (risos) 

 

Anabela – 01h12m44s - É, é isso, no fundo. A Português, pronto, tal como o Adão 

disse, três anos de obras não faria sentido. Até porque, sejamos sinceros, 

muitas das obras que nós demos no 10.º ano não são tão importantes e não são 

tão relevantes como as que demos no 12.º. Eu, por exemplo, acho que não 

poria num teste o “Auto da Barca do Inferno”, quando tenho uma Mensagem 

para pôr... Acho que não faria sentido.  
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Adão – 01h13m08s – Essa foi no 9.º. 

 

Anita – 01h13m10s -  Era o que eu estava a pensar. (risos) 

 

Anabela – 01h13m11s - Pronto, eu agora também não… Só para a professora ver, 

eu por acaso também não me recorda muito bem… mas acho que há conteúdos 

desnecessários… 

 

Anita - 1h13m19s - É para relevar que nem sequer nos lembramos bem das obras 

do 10.º! (risos) 

 

E – 1h13m24s - No 10.º não há. Obras de leitura integral. Tiveram o contrato de 

leitura? 

 

Todos – 01h13m28s – Tivemos. 

 

E – 01h13m29s - Fizeram o contrato de leitura?  

 

Todos – 01h13m30s - Fizemos 

 

Adão - 01h13m32s  - Demos a lírica camoniana… 

 

Anita - 01h13m34s  - Na lírica camoniana não me lembro de mais nada… 

 

Anabela – 01h13m35s - E pronto, e está feito também já não me recordo. 

 

E – 01h13m38s - Têm mais textos… técnicos… de comunicados… não é? 

 

Anita – 01h13m43s - Ah… requerimento e... 

 

E- 01h13m47s - Esse tipo de coisas... Bom, então isso significa que se vocês 

fossem o ministro ou a ministra da educação mantinham os exames no 12.º? 

 

Adão – 01h14m03s - Mantinha os exames, tirava as aulas de substituição… 
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Anita – 01h14m05s  - Completamente! 

 

E – 01h14m07s - Sim, mais… 

 

Adão – 01h14m08s - Acho que já não faz sentido. Acho que nós já não somos 

crianças, nós estamos no ensino que já não é obrigatório... Até ao 9.º ano, tudo 

bem, o ensino é obrigatório, os pais têm de se sentir seguros porque os filhos 

estão na escola, estão num ambiente escolar e acho que as aulas de 

substituição fazem sentido. Mas a partir do 10.º ano acho que não, acho que o 

ensino já não é obrigatório, quem não quiser não está cá, se quiser faltar a uma 

aula falta, justifica a falta ou então assume a falta, isso é com o aluno. Acho 

que as aulas de substituição não fazem sentido! O professor falta, pronto, 

acontece. Ficamos uma hora e meia se calhar a relaxar um bocado mais, a 

jogar a bola, não interessa, mas agora, estarmos enfiados numa sala sem fazer 

nada, a fazer palavras cruzadas ou a falar, se é para isso também podemos falar 

na rua, e estamos mais á vontade, mais descontraídos. Mas continuava com os 

exames do 12.º. 

 

Anita – 01h14m54s - Eu acho que o problema do Ministério da Educação é 

mesmo já não ter pessoas lá que se calhar têm uma relação directa com aquilo 

que se esta a passar, já estão afastados do ensino há muito tempo e se calhar já 

não estão tão tão conscientes daquilo que é necessário hoje em dia fazer junto 

dos alunos. Se calhar ainda estão a pensar na altura em que eles eram 

professores ou se calhar tinham uma maior intervenção junto das pessoas na 

comunidade escolar e... agora as coisas são completamente diferentes: cada 

vez mais há uma mudança enorme, tanto ao nível dos alunos, como ao nível da 

disponibilidade dos professores. Acho que estão a dificultar muito as coisas 

porque não sabem aquilo que se passa cá realmente… 

 

E – 01h15m43s - A dificultar aos alunos? 

 

Anita – 01h15m44s - Dificultar aos alunos e aos professores. Eu acho que a vida 

de professor hoje em dia... era uma coisa que eu não me importava de fazer no 
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futuro, mas eu não ponho essa hipótese exactamente por saber que me espera 

um futuros negros, porque... eu vejo que professores têm que entrar na escola 

às 8h da manhã e têm que cumprir um número de horas excessivo, eu acho não 

minha opinião, que é excessivo, com reuniões, com projectos, com gabinetes 

de não sei do quê... Acho que... acho que é excessivo e acho que as pessoas 

que estão no ministério não estão conscientes porque não é com elas! Estão 

afastados do ensino, não sabem com aquilo que hão-de pegar, como é que hão-

de moldar as coisas, porque já não estão cá, já não sabem o que é que se passa 

realmente… Acho que esse deve ser o maior problema. 

 

E – 01h16m32  - Então quais eram as medidas que a Ministra Anita, hoje, 

implementaria?  

 

Anita - 01h16m37s - As medidas que eu hoje implementaria? Eu acho que… 

Manteria os exames nacionais, sem dúvida, porque era uma forma... uma 

forma de conseguir apreciar os conhecimentos dos alunos do país. Mas acho 

que, ao mesmo tempo, pedería para que os meus acessores tivessem uma 

intervenção mais directa nas escolas e que se apercebem daquilo que se passa, 

que fizessem os relatórios que quisessem, mas que me mostrassem o 

desenvolvimento das pessoas e dos alunos, aaa... dos alunos e dos professores, 

nas escolas, e me mostrassem o que se passa realmente, para se poder ter um 

aplicação se calhar mais centralizada naquilo que se passa no dia-a-dia dos 

professores e dos alunos. Porque estando afastados, ninguém consegue falar 

sobre coisas que se desconhece. Portanto, dentro do assunto só está pessoas... 

aliás, só estão... quem estiver no meio, naquele meio ambiente. Eu acho que, 

sobretudo, seria isso que eu faria. 

 

Anabela – 01h17m42s - Se a ministra Anita acabar com as aulas de substituição 

para o secundário pode ter a certeza que eu voto em si! (risos) 

 

Anita – 01h17m47s - Isso era outra coisa... exactamente que eu faria, porque... 

acho que não não faz sentido nenhum. No secundário só está quem quer e só 

quem tem uma perspectiva futura ao nível do faculdade… Porque não faz 

sentido uma pessoa ficar “enclausurada”, que é o termo, com um professor que 
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também está ali, enclausurado, porque tem que fazer, porque muitos 

professores já mostraram... já já nos deram a sua opinião de que as aulas de 

substituição, para eles, também é um sacrifício, têm que fazer porque a 

ministra manda. E acho que... obrigados ninguém faz nada! Ninguém tem... a 

rentabilização suficiente nas aulas. Eu acho que se fossem produtivas… ok, era 

justo haver aulas de substituição; não sendo, eu acho que é um desperdício de 

tempo, tanto para os alunos como para os professores. 

 

E – 01h18m41s - E a ministra Anabela? Que é que faria? 

 

Anabela – 01h18m42s - A ministra Anabela tomaria todos os projectos que já 

foram ditos até agora, se bem que eu contínuo a concordar que as aulas de 

substituição para mim não valem a pena. Porque é assim: nós, no secundário, 

já temos a consciência daquilo que queremos e do que é que nós temos que 

fazer. E é assim, nós sabemos perfeitamente: “bem, vamos ter um furo... Tudo 

bem, o professor não veio, vamos aproveitar este tempo para descansar um 

bocado”. É, vá lá, um escape para o nosso horário escolar ou também 

aproveitar aquele tempo, caso estejamos próximos de algum elemento de 

avaliação, para estudar ou para fazermos alguma coisa ou para completar um 

trabalho de casa que ficou em falta... Pronto, mas não estar numa sala de aula 

com uma pessoa que, para já, não gosta de estar ali connosco, uma pessoa que 

está ali porque tem que estar, porque lhe mandaram porque vão reclamar com 

ela... E nós estamos ali carrancudos a olhar para a pessoa, tipo “o que é que 

nós estamos aqui a fazer? Não vale a pena!”. Nós já somos crescidinhos. Se 

fosse a nível do básico, tudo bem, mas nós não. Nós não valeria a pena. E tal 

como a nossa ministra Anita disse, eu teria o cuidado de mandar pessoas cá 

para a escola para fazerem relatórios, para verem como é que estão os 

ambientes, para falarem com os alunos, para falarem com os professores, 

porque é assim: não vale a pena andarmos a fazer isto às cegas que é o que se 

tem feito até hoje. As pessoas implementam medidas sem saberem o que estão 

a fazer, fazem-no porque lhes parece que é melhor, mas no fundo não é assim 

tão melhor. Eu só oiço pessoas a dizerem-me: “os alunos precisam de ter aulas 

substituição”. Eu pergunto-me: aulas de substituição para quê? [breve 
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interrupção – toque da campainha] Eu não vou para lá fazer nada, 

sinceramente… 

 

E – 01h20m20s – Então, a ministra Anabela, se tivesse o seu secretário de estado 

Adão e a sua secretária de estado Anita…. 

 

Anabela – 01h20m28s - Acho que este país iria para a frente! (risos) Penso que 

sim, porque acho que as bases de um país partem da sua educação e acho que a 

educação é muito importante. E quanto mais cuidado nós tivermos com as 

pessoas que vamos preparar um dia para o futuro, são as futuras gerações deste 

país, acho que muito, muito evoluiríamos no sentido de sociedade e da 

comunidade. 

 

E – 01h20m47s - Muito bem. Só ao nível da avaliação do secundário, que 

instruções é que lhes daria? 

 

E – 01h20m55s - O que é que lhes diria? Que fizessem avaliações intercalares, em 

vez de avaliações no final do período. Que não dessem tanto peso aos testes, 

dessem maior peso também a trabalhos e que talvez os exames, continuassem 

a existir muito bem, mas talvez não valessem aquele peso tão grande. Porque 

acho que é esse mesmo peso, e nós temos consciência de que aquilo pesa e nos 

“stressa”, que muitas vezes nós chegamos lá e somos bem capazes porque a 

matéria foi dada em aula e nós sabíamos aquilo e chegámos lá e enervámo-nos 

e “pá, eu tive uma branca e não consegui fazer o exame”… 

 

E- 01h21m25s - Muito bem… Ministério feito! Querem acrescentar alguma coisa? 

Eu por mim, tenho a minha curiosidade mais ou menos satisfeita, mas posso... 

mas não sei se querem acrescentar alguma coisa… 

 

Adão – 01h21m43s - Acho que não tenho nada a acrescentar, já disse tudo, as 

minhas opiniões… 

 

Anabela – 01h21m49s - Acho que já transmitimos a nossa mensagem! 

 



Alunos A Entrevista 9 de Março de 2007 

 46 

E – 01h21m52s - É? 

 

Anita – 01h21m53s - Acho que sim… 

 

E – 01h21m54s - Muito obrigada, então... 

 

  

 


