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Entrevista (A0010) 

Beatriz 

Dia 7 de Fevereiro de 2007 

56M20S 

E – Vamos começar esta segunda entrevista e eu queria começar precisamente por 

uma palavra de apreço dizendo que gosto imenso do seu trabalho… duas coisas 

que eu gostava de salientar porque, porque é verdade: por um lado, a página na 

Internet que acho que está muito clara e muito… é de consulta fácil e agradável; 

por outro lado, as aulas, que eu acho que são óptimas, e têm suscitado a minha 

curiosidade e daí também a vontade de querer aprofundar algumas questões. Uma 

delas era perguntar se consegue encontrar no seu percurso profissional algum ou 

alguns incidentes críticos que tenham contribuído para esta sua proficiência 

profissional? Alguns acontecimentos… consegue definir no seu percurso 

profissional alguns momentos ou alguns acontecimentos que tenham contribuído 

para, que tenham claramente contribuído para esta proficiência? 

Beatriz (01m26s) – Não sei se a questão é da proficiência propriamente dita mas, 

enfim, acho que uma das coisas que verdadeiramente me marcou foi a minha 

formação inicial na Faculdade de Letras. Uma escola que muito prezo, por 

variadíssimos motivos e, portanto, penso que a formação que lá me foi fornecida, 

tanto ao nível da licenciatura como depois ao nível dos professores que tive, como 

depois o nível do ramo educacional, portanto, a pós-graduação que fazemos em 

ensino, quem quer seguir o ramo educacional, como depois também, obviamente, 

a investigação que tive oportunidade de fazer ao longo do mestrado. Digamos que 

tudo isso contribui para a minha formação e, portanto, de alguma forma penso que 

tudo aquilo que faça alargar os meus horizontes enquanto pessoa e, por extensão 

enquanto docente, poderá contribuir para, enfim, um maior à-vontade em algumas 

matérias, um gosto especial de abordar os assuntos de uma… determinada 

maneira, penso que… E a experiência que fui tendo noutras áreas para além de… 

enquanto formanda também e se calhar um pouco também como formadora, 

porque também já fiz alguma coisa nessa área e se calhar isso acaba tudo por 

contribuir para o meu, para o meu percurso pessoal e para aquilo que vai fazendo 
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de mim, enfim, a professora que vou conseguindo ser, não é? Mas não sei se 

destacaria assim um momento, acho que há todo um percurso de formação, que 

levo já de há alguns anos e que tenciono continuar e talvez isso possa, 

obviamente, contribuir para que… enfim, mas há claramente áreas onde não me 

sinto tão à-vontade e onde precisaria se calhar de investir muito mais do meu 

trabalho mas… talvez isso, não sei se é exactamente que queria perguntar mas… 

E – Sim, sim. E considera que há algum equilíbrio entre a questão científica e a 

questão pedagógica ao nível da sua formação? 

Beatriz (03m24s) – Hum… se eu tive o mesmo tempo também de formação científica 

e de formação pedagógica? Se eu for a contabilizar os anos para os quais eu fui 

directamente formada pedagogicamente eu diria que havia um desequilíbrio 

porque a formação científica foi superior. Se eu pensar na pedagogia do ponto de 

vista do número de anos em que tive cadeiras de prática pedagógica. Mas se eu vir 

a questão pela perspectiva de prática de ensino, eu comecei a leccionar tinha 20 

anos, portanto, quando eu venho a fazer o estágio, venho a tomar contacto 

directamente com as matérias mais ligadas à didáctica ou ao ensino da língua eu 

já tinha 7 ou 8 anos de ensino e, portanto, nesse ponto de vista eu não acho que 

haja desequilíbrio. Acho que no meu caso específico se dá, penso que talvez uma 

feliz coincidência de eu ter um percurso científico quase tão extenso como o 

percurso didáctico ao nível da prática do ensino. Se for a comparar em termos de 

cadeiras particularmente, o que é que eu tinha para uma e para outra a resposta é 

desequilíbrio. Se formos a pensar na minha formação pedagógica e incluir com 

ela, penso que também não se poderá propriamente excluir, toda a prática lectiva 

que eu tenho ao fim destes quase 18 anos de ensino há equilíbrio ou não me 

parece que o desequilíbrio seja assim tão notório. 

E – E tem alguma preocupação em estabelecer esse equilíbrio ou não, isso acontece 

naturalmente? 

Beatriz (04m38s) – Não. Eu acho que tudo aquilo que contribua para a minha 

formação científica tem necessariamente que ter como resultado uma melhoria da 

minha prática pedagógica. Não sei se o contrário é necessariamente verdade… 
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Mas pronto, eu pelo menos, quando eu tive que optar por exemplo entre fazer o 

mestrado, achei que talvez… posso ter feito uma opção errada desse ponto de 

vista, mas achei que beneficiaria mais em trabalhar numa área de carácter 

científico, que eu achei que claramente melhoraria a minha parte pedagógica do 

que se calhar fazer uma investigação mais ligada à ciência pedagógica, o que se 

calhar não abrangeria todas aquelas áreas do saber científico que me interessavam 

mais ou que eu podia achar que tinham outras polivalências. Não sei. Se calhar foi 

uma impressão minha, mas… 

E – Ok! Quando é que para si uma aula corre bem? Ou corre mal? 

Beatriz (05m34s) – Para mim uma aula corre bem quando eu basicamente… Não sou 

obcecada com o cumprir necessariamente todos os objectivos que me propus. É 

evidente que gosto de pensar que vou para uma aula e que tenho aquilo para fazer 

e que chego ao fim e cumpri aquilo que eu tinha previsto… Até por uma questão, 

enfim, de o tempo ser curto e nomeadamente alunos de 12.º ano temos sempre a 

pressão do próprio tempo, mas não faço disso um objectivo em si mesmo, quer 

dizer eu não saio frustrada de uma aula se fiquei a meio daquilo que eu tinha 

pensado fazer, desde que… e, portanto aqui passo o que é uma que para mim 

corre bem, desde que daquilo que foi feito os alunos tivessem mostrado grande 

interesse e tivessem cumprido em empenho e em avidez de saber aquilo que eu 

tinha para lhes transmitir ou que aquilo que eles suscitaram até não tinha 

directamente a ver com aquilo que estávamos a fazer mas também não cortei o 

raciocínio por ali e fui ao quilo que era a avidez que eles próprios também tinham. 

Portanto, uma aula que para mim corre bem é uma aula onde há entusiasmo, onde 

há empenho, onde eu própria também me consigo entusiasmar e empenhar ao 

ponto daquilo que eu acho ser o ideal… Portanto, aulas com ritmo são sempre 

aquelas que correm melhor do que aquelas que por qualquer razão minha ou deles 

têm uma velocidade mais, mais, mais lenta… é uma aula em que eu vibro e eu 

sinto que eles também vibram, que há aquela… eu nem sou capaz de explicar, não 

sei se sou capaz de explicar cientificamente o que é que é para mim uma aula que 

corre bem, se calhar… é evidente que isto do ponto de vista didáctico tinha muito 

para se lhe dizer, mas não estou, mas não estou, mas não estou… é uma questão 
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muito intuitiva. Eu lembro-me de numa das aulas ter dito que não tinha gostado 

nada da maneira como a aula tinha corrido, eu senti que estava perra do ponto de 

vista mental, estava um bocadinho abatida, devia a ter estado doente e aquele 

raciocínio… Eu cumpri tudo aquilo que tinha para fazer mas cheguei ao fim e 

senti uma frustração porque achei que aquilo tinha sido… tinha corrido com um 

ritmo estranho, que não tinha tido numa velocidade que eu gostaria de ter 

imprimido à própria aula, senti que eles, talvez por isso, também não estavam 

exactamente a corresponder na mesma dimensão que normalmente correspondem 

e quando eles conseguem dizer coisas muito interessantes acerca dos textos, 

quando eles conseguem perceber o texto sem que eu tenha que intervir muito, 

também acho que isso é um factor importante, sempre que eles chegam lá com o 

menor da minha intervenção, para mim é uma aula que corre bem, dando-lhes 

autonomia a eles para mim também é uma mais-valia. Quando nada disto 

acontece eu estou sempre com aquela sensação de frustração porque as coisas não 

correram como eu as idealizei e uma aula para mim tem que ter sempre ritmo, 

quer dizer… sem ritmo, às vezes, fico com a sensação de que não corre tão bem.  

E – Ok! E desta última unidade sobre a Mensagem, que foi aquela a que assisti, há 

algum momento que queira destacar? Do ponto de vista positivo? 

Beatriz (08m54s) – Ah, positivo! 

E – O negativo foi esse… 

Beatriz (08m56s) – O negativo foi claramente aquela primeira aula… Positivo… 

talvez a aula a seguir, a segunda, sim foi a segunda justamente. Acho que à 

medida que as aulas foram decorrendo ao longo daquela unidade foram correndo 

progressivamente melhor. Eu penso que depois daquela primeira aula em que eu 

acho que não estava no meu melhor, eu fui-me mantendo mais ou menos igual, 

acho é que eles à medida que foram percebendo o texto e à medida que se foram 

envolvendo com ele e foram capazes de ir estabelecendo relações com os vários 

textos, se calhar as aulas tornaram-se mais ricas com a contribuição deles e 

portanto desse ponto de vista correram melhor. Não sei se destaque propriamente 

a aula… acho que pode ter havido pontos bons em várias aulas, mas não 



 5 

necessariamente um ponto claro que eu destacasse assim como sendo o melhor ao 

longo das aulas. Acho que de uma maneira geral, de uma maneira geral, 

satisfizeram. 

E – Nas suas aulas deparei-me com algumas abordagens que gostaria de questionar 

sobretudo para saber se os faz conscientemente no sentido de fazer 

propositadamente ou se é alguma coisa que lhe é intrínseco e que já faz de forma 

mais automática? Por exemplo, a profundidade que dá aos temas… não sei se 

quer que lhe diga todas ou…  

Beatriz (10m15s) – Não. Uma de cada vez. 

E – ...uma de cada vez. Portanto, eu acho que na abordagem que faz dos textos fá-los 

de forma bastante aprofundada…  

Beatriz (10m30s) – É conforme. Se calhar há textos que sim outros se calhar nem 

tanto, não é? 

E – Parece-me que tem sempre a preocupação de lhes pedir para eles fundamentarem, 

de pedir para pormenorizarem determinados aspectos, para verem uma nova 

leitura… 

Beatriz (10m44s) – Eu…é algo muito, muito consciente. Eu tento fazer com que eles 

percebam que o acto de ler é múltiplo e que não podem estar espartilhados por 

aquilo que são gavetas de definições, gavetas de movimentos ou de leituras 

daquelas alíneas que normalmente vêm nos manuais… Outra coisa que 

provavelmente também reparou é que eu raramente presto atenção às alíneas ou 

àquelas perguntas de interpretação que estão ao lado dos próprios textos, não que 

eu tenha rigorosamente nada contra os questionários, porque não tenho, e alguns 

deles até me ajudam na própria abordagem do texto, mas porque acho sempre que 

aquelas perguntas me limitam e os limitam ao próprio entendimento do texto e 

portanto o que eu queria que eles verdadeiramente percebessem é que o texto 

literário permite uma multiplicidade de leituras que não se compadece com o 

questionário que está necessariamente ao lado. Como eu motivo neles claramente 

a recepção do texto desde sempre, às vezes aquelas questões não permitem essa 
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abordagem. Por outro lado, acho que é importante motivar neles o espírito da 

argumentação e de tentarem procurar outras leituras para além daquela que está a 

ser dita, virar as questões do avesso, vê-las por outra perspectiva e claro que não 

podem fazer isto no ar. Eles têm que perceber que a leitura é válida desde que 

fundamentada no texto, desde que o texto permita aquela leitura não me parece 

que seja válido dizer que “está errado” ou que “está certo”, pode estar… é mais 

plausível ou é menos plausível mas não é necessariamente errada. E eu acho que 

isto é uma… eu faço isto propositadamente, faz parte da própria formação que eu 

tive como aluna e da escola que há pouco mencionei e acho que é fundamental 

promover isto nos alunos, mais porque eles são alunos de ciências e, portanto, 

ainda acho mais importante fazer isto nestes alunos, porque são alunos que estão 

habituados a saber que 4 é 4, que 5 é 5, e aquilo não é 4 dependendo do 

argumento que eu invoco e, portanto, em alunos que efectivamente têm uma 

formação mais rígida o ponto de vista mental e trabalham em disciplinas que são 

ciências exactas, mais me parece importante obrigá-los a ter elasticidade mental 

suficiente para abordar as questões com os cambiantes de cinzento que a vida vai 

tendo também. Portanto, mais do que estar a formá-los na própria leitura do texto, 

eu tento formá-los também como pessoas ou, pelo menos, que eles percebam, 

ainda que eu nunca lhes tenha dito isso directamente, que a forma como eu 

gostaria que eles abordassem o texto devia ser a forma como eles deviam abordar 

a própria vida, as coisas não são, do meu ponto de vista, nem pretas nem brancas 

e podem ser vistas de tantas perspectivas e há que respeitar a perspectiva do outro 

e, portanto, o meu objectivo é formá-los enquanto leitores e enquanto pessoas, é 

propositado.  

E – Ok! Outra questão tinha a ver com a valorização, eventualmente relaciona-se com 

isso que acabou de dizer, mas… a valorização do trabalho e da reflexão dos 

alunos. Acho que dá muito valor às opiniões deles, àquilo que eles dizem, dá-lhes 

um feedback bastante positivo, lembro-me de algumas expressões como “é 

verdade, essa é uma boa perspectiva, não tinha pensado nisso, mas é uma óptima 

hipótese!”, expressões deste tipo que eu acho que os valorizam e que os 

incentivam a participar, os incentivam a estar… 
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Beatriz (14m19s) – Enfim, digamos que na sequência daquilo que acabei de dizer, a 

minha margem para lhes dizer “está errado” ou “está certo”, reduz-se e, portanto, 

eu normalmente só os levo a perceber que a resposta não é tão boa... Raramente 

lhes digo que está errado... até para eles justamente não se coibirem, na próxima 

vez, de dizerem o que pensam acerca do texto. Portanto... mas às vezes, há coisas 

que eles às vezes dizem, sei lá, ou que são cronologicamente invalidáveis pela 

própria circunstância do texto ou, enfim, por outro motivo qualquer, tento que 

eles, de facto… eu, sim, eu tento valorizar as perspectivas deles e gosto 

especialmente quando eles conseguem ver no texto, com a inocência própria de 

quem tem 17 anos, não tem a formação literária que eu tenho, aquilo que eu já não 

consigo ver porque tenho uma data de anos em cima de formação e acho muito 

curioso e fico sempre muito satisfeita quando eles me obrigam a olhar para o texto 

pela enésima vez e a ver lá aquilo que eu ainda não consegui ter visto, não tinha já 

conseguido ver, quer por deformação profissional já não consigo ver, quer porque 

são efectivamente são outras pessoas a olhar para aquele texto, com outras 

realidades, com outras dores lidas, não é? estamos sempre a falar nesta... estamos 

sempre a falar nesta questão. E, portanto... Claro que, é evidente que, num caso ou 

noutro, eu às vezes tento valorizar mesmo aquilo que lá não está, nomeadamente, 

nos alunos que, enfim, levantam alguns problemas enfim ao nível da avaliação, os 

alunos mais fracos e se… quando dizem às vezes coisas que não são tão ricas ou 

tão plausíveis relativamente ao texto, acabo também por elogiar ao máximo que 

eu puder para eles não se sentirem, nomeadamente numa turma como aquela que 

é francamente boa, enfim, os 3 ou 4 ou 5 que efectivamente têm algumas 

dificuldades, corria risco de eles nunca mais abrirem a boca se eu também, de 

alguma forma, lhes fizesse sentir, de uma forma muito óbvia, que aquilo que eles 

estavam a dizer eventualmente não era ou era pouco mais do que eu já tinha dito 

ou era a paráfrase do colega e não estavam propriamente a dizer ou pura e 

simplesmente não estavam a entender nada do que estavam a ler e, portanto, tento 

valorizar com esse objectivo, não só para ser coerente com a minha própria lógica 

de ensino, de motivar neles a estética da recepção, como porque naquela turma 

especificamente uma atitude também que fosse demasiado crítica seria claramente 

contraproducente.  
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E – De qualquer modo também esses feedbacks positivos que lhes dá ou essas partes 

que apanha a mim não me soaram como falsas, não é? Não são falsos positivos, é 

o que há de positivo naquela questão.  

Beatriz (17m00s) – Não, não, o que há... é que eu tento puxar por eles. Não é falso. 

Às vezes pode ser um bocadinho exagerado nalguns casos. Falso não é, mas se 

calhar às vezes dou-lhe um valor que se calhar não teria necessariamente noutras 

circunstâncias, mas pronto, tem de ser… 

E – Senti aqui nesta sua última resposta aquilo de que lhe vou falar a seguir, ainda 

dentro da consciência, que é aquilo que me parece ser uma humildade pedagógica. 

Pareceu-me que… considero que nas suas aulas está, com alguma frequência, 

quando está em interacção com eles, com alguma frequência tem um discurso 

humilde no sentido de “eu não tenho a verdade absoluta”, “eu engano-me”, “eu 

não sei” ou “lamento não poder dar uma resposta”, este tipo de atitude isso é 

consciente também? 

Beatriz (18m07s) – É! É porque é isso mesmo que eu sinto, quer dizer. Eu sei que 

com esta atitude já desencantei alguns alunos porque os próprios me disseram 

depois que tinham ficado muito surpreendidos quando a dada altura, não com esta 

turma especificamente, mas noutras, “não estava à espera que a professora tivesse 

assumido que não sabia A ou B, porque eu pensava que sabia tudo”. Não digo 

tanto em idades de secundário que já têm uma perspectiva destas coisas um 

bocadinho diferente ou já conseguem assumir que o adulto tem pés de barro, 

nomeadamente o professor, mas no 3.º ciclo essas coisas às vezes chocam-nos um 

pouco mais, que é quando percebem que o professor é, supostamente a fonte do 

saber também diz que não sabe ou também se engana. Eu também acho que isso 

pode ter um objectivo pedagógico, quer dizer, eu efectivamente não sou a dona da 

verdade, aquilo que eu lhes costumo dizer é que tenho mais uns não sei quantos 

anos em cima do que eles e mais umas boas páginas de leitura. À excepção dessas 

duas questões, somos leitores do mesmo texto e, portanto, ou estamos a estudar as 

mesmas matérias e, portanto, como tenho consciência que muita que seja a 

profundidade de alguns temas que, efectivamente domino, nuns casos melhor que 

outros, eu, efectivamente não sei tudo o que há para fazer. Esforço-me por estar a 
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par daquilo que tenho para lhes fazer, agora tenho consciência que há perguntas 

que eles me fazem às quais… eu ou tenho menos certeza da resposta ou para as 

quais não sei mesmo responder à pergunta que me estão a fazer. Não tenho 

problema em, de facto, assumir isso sabendo à partida que alguns deles, se calhar, 

não sei se nesta turma específica, mas se calhar alguns não me perdoam, quer 

dizer por acharem que o professor não devia dizer isso, não sei, não se devia 

assumir como humano, devia continuar… mas eu, de facto, não sei agir de outra 

maneira, quer dizer, não sei não sei e assumo que não sei. Digo “olhe, vou tentar 

saber porque também não quero que fique sem resposta, por isso, vou tentar 

aprender” e, portanto, vou tentar aprender. Portanto, é como digo, no secundário 

talvez não tanto, mas nos outros anos para trás, quando dava assim mais o 3.º 

ciclo alguns ficavam… depois acabavam por perceber que não tinha que ser 

sempre assim e que isso até podia ser, pronto, uma característica e que não assim 

também tão grave, mas alguns ficavam assim um bocadinho... tristes que o 

professor tem que saber… eu acho que se calhar quando era aluna também tinha 

um pouco essa ideia do professor, tinha ali aquela pessoa à minha frente a debitar 

conhecimento e de repente uma pessoa pergunta uma coisa e o professor não sabe, 

parece que vacila assim qualquer coisa cá dentro, não é? Depois as coisas, em 

princípio, vão ao sítio mas…  

E – Ou mesmo quando o professor de português diz “se calhar fui eu que não me 

expliquei bem”, quando um aluno dá uma resposta, reparei nisso, quando o aluno 

dá uma resposta que não é aquilo [que a professora] espera ou uma resposta 

errada, “bem, se calhar… já falei nisto na última aula ma se calhar não me 

expliquei bem”… 

Beatriz (21m06s) – Estou a tentar lembrar da aula em que isso aconteceu... porque ela 

começou a… Começaram a dizer algumas coisas e não estavam a dizer 

exactamente aquilo que eu estava à espera e, portanto, pus duas hipóteses: ou eles 

não tinham percebido ou eu, de facto, não tinha sido eficaz na maneira como tinha 

explicado. Como não lhes quis dizer logo que, se calhar, ela não tinha percebido 

comecei por dizer ou que não me tinha explicado bem, o que foi… Mas é que é 

assim, eu ponho as duas hipóteses como possíveis: ou eles efectivamente não 
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terem entendido, independentemente da minha estratégia ou que a minha 

estratégia… Aqueles momentos em que eu faço, sempre no início da aula tentar 

fazer a revisão da aula anterior é para eu própria ter um feedback do que é que 

lhes ficou mesmo sem eles terem estudado, porque não vale a pena pensar que 

eles estudam Português todos os dias porque não o fazem e, portanto, é ver, à 

distância de 2, 3, 4 dias o que lhes ficou e aquilo que lhes ficou ainda que seja 

apenas o que retiveram do que ouviram é para mim um bom indicador daquilo 

que está entendido e daquilo que precisa de ser outra vez explicado. E, portanto, 

eu às vezes, fico na dúvida se, de facto, foram eles que não entenderam ou se fui 

eu que não lhes consegui explicar.  

E – Pronto, então já não lhe faço a outra, a última que tinha neste grupo de questões, 

que era sobre a repetição que eu diria imperceptível ou quase imperceptível 

porque me parece que faz a repetição da matéria, não é? a recuperação da matéria 

dada ou da informação que foi transmitida, veiculada uma ou duas aulas antes ou 

até mais, mas eu acho que faz sempre de forma diferente e, portanto, não parece 

“então vamos lá ver o que é que aprendemos”, não é? Não é este tipo de discurso, 

as coisas parece que fluem, que saem naturais… já percebi que é 

propositadamente… 

Beatriz (22m45s) – Pois… é propositado, é sempre uma maneira que eu tenho de 

diagnosticar o estado em que ficou o que foi dito na aula anterior ou duas aulas 

atrás. Aquilo que lhes vai ficando na memória e a forma como eles vão 

arrumando o conhecimento que vão tendo e o modo como depois o debitam é para 

mim um indicador do modo como eles estão a absorver. No fundo, penso que terá 

noção, as minhas aulas têm quase sempre esse início, quer dizer, levo um certo 

tempo a arrancar, perco-me em conversas de como é que foi ontem, o teste de não 

sei quê e mais umas coisas. Tenho sempre muita dificuldade em chegar, ditar o 

sumário e iniciar a aula, quer dizer, acho que há sempre ali uns minutos, eu 

também já os conheço há algum tempo e há sempre ali algumas conversas sobre 

outros assuntos, que eu sinto… de facto, eu não consigo chegar ali… bom se 

calhar se for juntar todos os minutos que eu fui perdendo nessas conversas se 

calhar são uns 15 ou 20 minutos em que podia dar não sei o quê. Mas custa-me 
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muito, e como eles são uma turma muito simpática, efectivamente, e eu acho que 

temos assim uma boa relação, gosto que eles percebam que a relação que tenho 

com eles vai para além da professora de Português que vai ensinar-lhes umas 

coisas e depois se vai embora. Portanto, depois de esse momento inicial acabo 

sempre por fazer essa tentativa de diagnose daquilo que foi feito.  

E – Hum, hum! Ok! Ainda sobre esta unidade temática a que assisti, houve outras 

coisas que eu percebi, nomeadamente, que não é preciso explicar-lhes, à maior 

parte dos alunos como é que se faz, como é que se faz ou como é que se estrutura 

um texto que vai ser escrito ou não é preciso explicar-lhes como é que se faz uma 

leitura expressiva ou… eles já sabem essas coisas. Isso foi… não é preciso agora, 

provavelmente… 

Beatriz (24m36s) – Agora nãoé preciso, efectivamente, mas já foi! 

E – Mas já foi… Mas como é que foi? Isso ficou resolvido no 10.º ano, com a maior 

parte da turma? 

Beatriz (24m45s) – Não!  

E – É por etapas como tem para o contrato de leitura em que fez diferentes etapas, 

para aqui também acontece assim? também tem diferentes etapas? 

Beatriz (24m55s) – Isto foi… provavelmente deveria ter etapas, na prática não foi 

isso que aconteceu, ou seja, fui funcionando muito de acordo com a turma que 

tinha e com as necessidades que foram surgindo. Quando cheguei àquela turma ao 

10.º ano eles eram 28 alunos, com características muito diferentes, com níveis 

também muito diferentes e, portanto, houve que atirar em vários sentidos para ver 

o que é que conseguia fazer daquela situação. Depois houve aqueles alunos que 

claramente até nem conseguiram acabar o 10.º ano, que depois acabaram por não 

passar para o 11.º ano e, portanto, que até foram embora aqui do colégio, portanto, 

essa foi logo uma situação que se resolveu por si. Portanto, digamos que o 10.º 

ano foi um ano em que eu andei um pouco a tentar ver o que é que conseguia 

apanhar e, portanto, a atirar em várias direcções para tentar abarcar, tentar 

colmatar tudo aquilo que eram necessidades da turma. Não digo que foi um ano 



 12 

perdido porque não foi, mas o investimento maior meu e deles foi no 11.º ano, 

talvez ao nível, sobretudo, da estruturação do texto, que era isso que estávamos a 

falar ou, pelo menos, foi um dos pontos que mencionou. Porque o próprio 

programa era… fazia parte o texto argumentativo e a estruturação do próprio texto 

e insistimos bastante nisso. Portanto, insisti bastante com eles na própria 

estruturação do discurso, na necessidade de colocação de articuladores, enfim… e 

ainda há trabalho a fazer não cheguei ao fim, nem pouco mais ou menos, mas que 

eles fazem uma grande diferença, fazem. Portanto, o 11.º ano e o 12.º ano têm 

sido anos onde essa questão tem sido mais trabalhada. Ao nível da leitura 

expressiva… 

E – Eu creio que isto são exemplos… Eu dei a leitura como exemplo. Houve uma aula 

em que eles leram, normalmente, eles não lêem em voz alta, não é?... 

Beatriz (26m54s) – Normalmente sou sempre eu que leio... 

E – Mas pronto houve uma aula em que eles leram, o Tiago até teve aquela saída 

engraçada, se era para ler com expressão… 

Beatriz (26m59s) – Com entoação, se era para ler com entoação! Eles ao nível da 

leitura em voz alta, enfim, tiveram alguns trabalhos no 10.º ano, em que era 

preciso motivar um pouco essa questão e eles perceberem a importância, tinham 

até trabalhos com bandas sonoras, etc., a acompanhar textos para eles perceberem 

que tom e a entoação pode ser importante no acto de ler, mas talvez não tenha 

sido assim uma coisa… mas quer dizer, na realidade acho que não foi assim uma 

coisa muito sistemática.  

E – Podiam já ter trazido, podiam vir já com essas competências…  

Beatriz (27m42s) – É evidente que eles... havia competências que eles já traziam e 

que eu tive apenas que reorientar ou que aprofundar, não é, ou enfatizar. Mas 

acho que não fiz propriamente um trabalho muito sistemático enquanto turma. 

Posso ter agarrado em alguns alunos e percebido que claramente que ali havia 

aquelas falhas e, semanalmente, inclusive, eles iam fazendo e eu ia corrigindo, 

etc. Como estratégia para a turma, penso que não fui especialmente sistemática.  
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E – Disse-me há bocadinho que estava com dor de cabeça, quer… 

Beatriz (28m13s) – Não, não já… não tudo bem, tudo bem, também já tinha tomado 

um comprimido.  

E – Ok! Perdi-me entretanto agora porque estava pensar fazer-lhe uma outra pergunta 

que tinha a ver precisamente com isso… mas passou-me, depois há-de voltar, não 

é?... Nesta unidade temática acabou por decorrer como tinha previsto ou sentiu 

necessidade de fazer adaptações… 

Beatriz (28m44s) – Não, há… a única coisa que não decorreu conforme previsto foi o 

número de aulas e nem foi por causa daquela aula a que faltei porque até a 

substitui, mas acabei por dar mais uma aula do que tinha inicialmente previsto. 

Provavelmente eu não fiz bem as contas, porque também não me parece que 

pudesse ter andado mais depressa do que andei. Quer dizer, podia sempre ter 

andado mais depressa do que andei, mas… é evidente que podia, podia ter dado 

um poema de cada parte, mas não era aquele tipo de trabalho que eu gosto de 

fazer até precisava se calhar ter dado mais textos da Mensagem, mas enfim… 

acho que dei o mínimo indispensável para eles perceberem o texto. Mas correu, 

sim, dentro daquilo que eu tinha previsto. Não tive assim que fazer nenhuma 

alteração.  

E – Provavelmente não conhece a palavra feedforward ou conhece? 

Beatriz (29m30s) – Não conheço.  

E – Mas se a relacionarmos com a palavra feedback… Feedback, para trás, não é? é a 

retroalimentação, a tradução da palavra, fornecer informação sobre o que 

aconteceu, feedforward é a alimentação para a frente, portanto, é um feedback 

projectado para o futuro. Pensando nesta distinção, acha que faz as duas coisas? 

Acha que faz privilegiadamente uma ou outra? Acha que não faz? Não, esta 

última hipótese é…  

Beatriz (30m15s) – Mas feedback em relação ao próprio trabalho dos alunos, não?… 
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E – Podemos distinguir para si, sendo auto, ou para os alunos. A informação que 

devolve aos alunos recolhe, devolve informação, recolhe evidências e depois 

devolve, é o feedback, não é? Quando os alunos fizeram textos, escreveram-nos e 

Beatriz fez comentários, é um feedback que dá aos alunos. Oralmente, acontece o 

mesmo, não é? Quando está em interacção com frequência lhes dá informação 

que faz com que eles percebem o que estão a fazer ou como devem fazer ou 

alguma coisa desse tipo, não é? A minha pergunta é, acha que o feedback que dá 

parece-lhe que é mais para trás, como foi, como não foi, está bem, está mal ou 

mais no sentido do para a frente, do depois, como é que pode melhorar, como é 

que pode fazer… 

Beatriz (31m27s) – Tento ter as duas perspectivas em consideração, não me interessa 

só avaliar o que eles fizeram como também que da próxima vez façam diferente. 

Não sei se será necessariamente equilibrado o peso do feedback relativamente ao 

feedforward, mas tento… lembro-me, por exemplo, quando costumo fazer os 

comentários aos textos se nalgum caso particular as coisas não correram conforme 

era suposto eu deixar ficar informação do género “para a próxima tente fazer 

assim, tente fazer assado” ou “reescreva isto desta forma”. Se calhar tenho mais 

tendência para dar feedback do que propriamente fornecer feedforward, mas não 

excluo propriamente. Se calhar em termos de peso acaba por ser mais 

retroactivamente do que propriamente... proactivamente.  

E – Hum hum!  

Beatriz (32m36s) – Mas tento não excluir, tento também que aquilo que digo possa 

ter efeitos… até na forma como às vezes anuncio o princípio da unidade e quando 

não o faço posso também ter o objectivo de… por exemplo, ainda hoje, a 

propósito dos Lusíadas eu lhes tracei muito claramente o que era o percurso que 

nós íamos fazer e fi-lo de início. Portanto, neste momento, eles sabem qual vai ser 

a organização das aulas, dos textos que vamos dar e qual é o objectivo do que 

vamos fazer. Não fiz isso em relação à Mensagem, por exemplo, não fiz em 

relação à Mensagem. Vai depender às vezes da… não faço sempre da mesma 

maneira, umas vezes não me dá jeito, outras vezes, enfim, não me interessa que 
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eles saibam com muita antecedência o que vai acontecer… É conforme. Não sei 

se respondi à sua pergunta… 

E – Sim, sim, sim! Acha que as suas aulas são centradas no professor? Podemos dizer 

isso ou acha que não? São mais centradas no professor ou mais centradas… 

Beatriz (33m37s) – Eu tento que elas, sobretudo, sejam centradas no texto (risos). Se 

me perguntar se é centrado no professor porque é o professor que conduz, a 

resposta é 100% sim. Se perguntar se o professor, apesar disso tudo, não tenta 

devolver aos alunos o papel da aula a resposta também é sim. Ou seja, no fundo 

eu estou e não estou simultaneamente. Sou eu que me lá coloco e sou eu que de lá 

me tiro. Em última instância sou eu que controlo tudo. Portanto, se isso é ser 

centrado no professor, é! (risos).  

E – Está bem! 

Beatriz (34m15s) – O que não invalida que não lhes dê os espaços todos que eles têm 

e que possam falar, mas é tudo claramente controlado por mim, não é? Se isso faz 

da aula ser centrada no professor, se calhar, sim, faz!  

E – Não se vê numa posição em que a aula é gerida, orientada pelos alunos? 

Beatriz (34m36s) – Eu, eu, eu posso-lhes dar essa sensação, mas na realidade quem 

está a controlar as coisas sou eu. Agora, posso-lhes dar a sensação de que são eles 

que estão a controlar a situação e que a aula… quer dizer, a aula é feita por eles, 

agora, quem os orienta naquele percurso todo, quem… sou sempre eu. Portanto, e 

eu coloco-me ou não conforme aquilo que me, que me convém. Eu acho que 

tenho… não sei se é excessivo se não é excessivo, mas eu acho que a professora 

das minhas aulas, não é, que sou eu, tenho um papel muito presente, não é, na 

aula? Com tudo o que isso possa ter de bom ou de menos bom… 

E – Ok! Olhe, no início do período na outra entrevista disse-me que ainda estava a 

repensar ou a pensar ainda em refazer alguns pesos de instrumentos, já os tem 

definidos ou não? Estou a pensar no trabalho, provavelmente ia passá-lo para 

30%...  
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Beatriz (35m42s) – Pois… continuo um bocadinho indecisa e estou a ficar um 

bocadinho apreensiva também porque estamos a um mês, sensivelmente, da 

apresentação dos trabalhos e eu acho que eles não têm estado a dedicar muita 

atenção ao trabalho e, portanto, estou com algum receio… houve poucos grupos 

que vieram falar comigo sobre o que estão a pensar fazer. Não é que eles estejam 

a ficar atrasados, mas eu gostaria de neste momento ter já um pouco mais de 

noção do que é que eles vão estar a trabalhar em relação às obras, e não tenho. 

Tenho para aí… de todas as turmas que estou a trabalhar, tenho de muito poucos 

essa noção… E estou com algum receio porque estão a pôr outras disciplinas à 

frente, porque o trabalho ainda falta um mês, etc. que, eventualmente, o resultado 

final... possa não ser tão bom quanto foi o do 1.º período e quanto eles gostariam 

para merecer depois os ditos 30% na avaliação desse trabalho. Também não vou 

deixar, como é óbvio, para depois de ver os trabalhos para decidir porque eles 

precisam de saber com quanto é que vão jogar quando forem apresentar o 

trabalho. Estava era a tentar perceber se aquilo tem boas probabilidades de vir a 

ser um bom trabalho e, portanto, em vez de os prejudicar eu, de facto, vou é 

beneficiá-los pelo esforço e pelo empenho e se não vou correr o risco de acontecer 

justamente o contrário, que é estar a dar peso a um trabalho que por qualquer 

razão pode não estar a sair tão bem e depois… 

E – Hum hum!   

Beatriz (37m15s) – aaa... portanto, poderá ser ao contrário daquilo que eu queria, 

queria motivá-los, não o contrário. Mas também só se merecerem ser motivados, 

não é, vamos ver… 

E – Mas é uma decisão sua, apenas? Não é uma decisão do departamento ou não tem 

que ser o departamento a pronunciar-se? 

Beatriz (37m26s) – Não, não, nós temos… Há, há critérios de avaliação, há pesos nos 

quais nós não podemos mexer…  

E – Nos 80%... 
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Beatriz (37m34s) – Pois, nos 80%. Depois, como é que cada docente gere estes 80% 

é uma coisa que tem que se articular. É evidente que eu se neste momento 

estivesse a dar 12.º ano em articulação com outra professora qualquer eu nunca 

faria nada sem falar primeiro com ela, por uma questão de pôr os alunos todos em 

pé de igualdade. Como neste momento a circunstância sou só eu a dar o 12.º ano, 

portanto, o que eu fizer para uma turma faço igual para as quatro. Portanto, nunca 

estarão em desigualdade. Mas quando há partilhas de anos nós nunca fazemos 

uma coisa dessas sem falar com os colegas, aferirmos e se, efectivamente, não 

chegarmos a acordo, vai a departamento para chegarmos a uma conclusão. Mas, 

neste caso não senti necessidade de fazer isso.  

E – E aquelas composições que eles fizeram, pareceu-me que umas vezes conta com 

um determinado peso específico para nota e outras vezes não. Digo-lhe porque é 

que pensei nisso: é que houve um aluno… quando [a professora] deu instrução 

para eles fazerem em casa aquelas redacções, houve um aluno que perguntou se ia 

recolher todas. Comecei a pensar que, eventualmente, por vezes, não recolhe 

todas e, portanto, não têm, não contam para nota, não é, outras vezes quando 

recolhe todas eventualmente contam… 

Beatriz (38m58s) – Não, não… Aquilo não tem um peso específico. Aquelas 

composições não valem um determinado valor na média. O que aquilo conta é 

para o parâmetro de participação e de empenho. Portanto, um aluno que faz é um 

aluno empenhado e participa na aula, e naquele caso em casa, no trabalho. O que 

eu às vezes faço é ouvir alguns… porque eu também… e tive pena que isso não 

tivesse acontecido, que é eles lerem os textos em voz alta e eu comento e digo 

“esse aspecto está bem”, “atenção a essa frase”, “ouviram? O que é que vos 

pareceu mal nesta frase?”, e eles ao ouvirem dão pela frase ou menos bem 

construída ou com uma ideia interessante e, portanto, faço partilha dos próprios 

textos e desta vez não tive tempo de os ler todos e tive de os levar todos; ler todos 

não tinha tempo. Portanto, o que eu costumo fazer é: uns lêem enquanto os outros 

ouvem, tentam aprender com o que estão a ouvir e dos que eu não tenho tempo de 

ouvir, recolho para ver para eles não ficarem sem nenhuma informação. Não é 

uma questão de uns classifico e outros não classifico. Não tem uma nota 



 18 

específica, o objectivo com que eu recolho ou não recolho, oiço ou levo é sempre 

o mesmo: eu preciso de garantir primeiro de que o pedido para fazer um trabalho, 

e não peço muitos, que eles o fazem, que mostraram interesse em corresponder à 

solicitação da professora, para mim é importante, que estão a treinar e que estão, 

portanto, a tentar progredir. Mediante aquilo que eu lhes vou dizendo, num 

próximo texto, estou à espera de ver, não é? com alguma frequência as alterações 

e as evoluções que eles vão fazendo, mas não há distinção entre os que eu levo e 

os que oiço ou quando levo todos ou levo só alguns.  

E – Não, eu… deixe-me só fazer uma correcção, uma correcção do meu discurso, 

quando eu disse uns corrige outros não corrige, é: de umas vezes corrige e é para 

nota, de outras vezes corrige e não é para nota, corrige só alguns, é só nesse 

sentido. Não estava a pensar, de uma mesma vez, perante uma mesma instrução, 

classificar uns e não classificar outros. Não era essa a minha…  

Beatriz (41m03s) – Pois, eu percebi, mas… não, mas não... nunca é para um valor em 

específico. Um trabalho feito em casa, para mim, nunca pode ter muito mais que 

esse valor e ainda assim há uns que não foram feitos por eles... Portanto, como 

vê... 

E – E como é que vai… Houve alguma evolução ou vai haver alguma evolução em 

relação a esses dois que saíram plagiados? 

Beatriz (41m26s) – Depois eu acabei por falar com uma das alunas, eu é que 

provoquei a conversa porque ela não vinha falar comigo directamente, foi no dia 

seguinte e ela apareceu para tirar umas dúvidas naquela aula de 5.ª feira que nós 

tivemos propositada para as dúvidas na véspera do teste, ela apareceu e eu até 

pedi para um dos alunos que lá estava sair para falar a sós com ela e esclareceu-

me aquilo que tinha para esclarecer, aparentemente, e eu não tenho assim… Eu 

acho que ela estaria a ser sincera, posso estar enganada, que a outra pessoa que a 

ajudou lá no tal lar, fez aquilo e acabou por não lhe dizer, enfim, que aquilo não 

era da autoria da dita. Enfim… Eu ainda pensei em alguma consequência, ao nível 

das atitudes acho que aquilo não foi bonito, depois acabei por considerar que... 

enfim, enfim também não… quer dizer, eu já tinha dito tudo aquilo que me 
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apetecia dizer-lhes e também já tinha feito o que eu achava que era o meu papel 

que era formá-los e explicar-lhes… nomeadamente, há outra aluna que apareceu 

que esteve a falar com ela sobre a importância de um saber honesto e, portanto, se 

depois desta conversa todo ainda ia penalizá-la por causa das atitudes, quer dizer, 

achei que também não tinha muita lógica e então acabei por... pronto…. Ficou 

numa... numa repreensão oral e não vão ter mais nenhuma consequência em 

relação a isso.  

E – Ok! Está bem! Na outra entrevista falámos de avaliação formativa e sobre isso eu 

acho que me deu uma definição, aliás, deu uma definição que é “a avaliação 

formativa é aquela que vai ao encontro das evoluções dos alunos”. Quer explicar 

um bocadinho melhor esta ideia? Isto que eu lhe disse é transcrito, aliás, eu daqui 

a pouco mostro-lhe o texto, o texto completo.  

Beatriz (43m34s) – A ideia era, a ideia era era era... pensar na avaliação… Se calhar 

aquilo que acabei de dizer se encaixa nisto, ou seja, o comentário que eu acabei 

por fazer tanto ao B. como à outra aluna relativamente à questão do plágio, indo 

ao encontro da formação deles, para mim também é uma forma de avaliação ou 

também posso entender como uma forma de avaliação formativa. Se calhar mais 

como formação do que como avaliação formativa, talvez não fosse propriamente 

esse o termo. Tudo aquilo que, no meu ponto de vista, possa ser dito nos 

momentos de avaliação, que possa contribuir para a evolução deles como alunos, 

neste caso específico, na disciplina de Português, fazia parte da avaliação 

formativa. E isso para aí entra, do meu ponto de vista entra, não só os comentários 

que eu vou deixando escritos, como igualmente os feedbacks orais que vou dando 

quando eles me interpelam na aula, tudo aquilo que possa contribuir para a 

evolução deles é formal e contribui para a sua própria avaliação formativa. Se 

calhar não é assim uma ideia muito… 

E – Não, é uma ideia óptima! 

Beatriz (45m05s) – Mas é assim um bocado como eu a entendo. E continuo a… uma 

ideia que já tinha dito da outra vez, continuo a achar que ainda assim não faço 

avaliação formativa suficiente. Acho que estou sempre demasiado pressionada 
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pela questão da sumativa externa para fazer toda a avaliação formativa que eu 

gostaria de fazer.  

E – Era essa a minha pergunta seguinte, porque a determinada altura disse mesmo que 

era impossível fazer avaliação formativa.  

Beatriz (45m28s) – Mas se calhar... que eu faço menos do que aquilo que eu gostaria 

ou do que eu acho que eles mereciam ou que... eu acho que faço!  

E – Então a minha pergunta era assim: então se diz, e acredito perfeitamente que seja 

verdade, que eles evoluem muito, que eles evoluíram muito, pronto, vamos pensar 

em termos dos 3 anos, que eles evoluíram muito, que a avaliação formativa é a 

que faz evoluir, que é difícil de pôr em pé, foi a expressão que utilizou, é difícil de 

pôr em pé, que no 12.º ano é impossível, faz muito menos do que aquilo que 

queria, como é que eles evoluem e com quê? 

Beatriz (46m13s) – Pois, é que eu acho que eu… Quando eu digo que me é difícil é 

fazer isso tudo na aula, o que acontece é que aqueles recados que eu vou deixando 

escritos, as conversas que vou tendo, alguns encontros, implicam um trabalho fora 

da aula, em casa. Portanto, os alunos que evoluíram foram aqueles que, para além 

dos comentários que eu fui deixando e da conversa agarraram naquilo tudo e, com 

as minhas sugestões foram para casa, e fizeram 2, 3, 4, 6 textos semanais por ali 

fora ou que foi e iam-me devolvendo e iam-me dando. Isto num trabalho que 

nunca foi propriamente avaliado, que nem todos estavam a querer fazer aquilo, 

portanto, eu claro que quando chega ali à parte do empenho e das atitudes um 

aluno que me venha pedir todas as semanas “dê-me uma ajuda, eu não consigo” e 

vai fazendo e vai fazendo eu nunca dou menos do que 20, quer dizer, como é que 

eu posso classificar de maneira diferente um aluno… mas é um trabalho que eu 

vou fazendo ali aos bocadinhos, mas que, efectivamente, é feito fora da aula. 

Quando eu digo que gostaria de ter mais tempo para a fazer era de… “pronto, 

tudo bem, agora há aqui estas questões que eu já vos assinalei nas vossas fichas e 

agora as próximas quatro aulas é para trabalharmos, em conjunto, não é só para 

aqueles que manifestaram vontade, em conjunto, vamos trabalhar estas áreas 

todas”, e o que acontece é que por falta de tempo e de gerir todos os conteúdos 
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programáticos eu acabo por conseguir acompanhar melhor aqueles que, 

efectivamente, mostram vontade, e esses evoluem bastante, os outros também 

evoluem menos porque precisariam se calhar de trabalho mais sistemático em 

aula que eu acabo por não conseguir fazer e ter que lhes pedir que vão fazendo em 

casa… não é que eles não tenham que fazer trabalho em casa, porque eles têm que 

fazer trabalho em casa, eu acho é que se calhar o espaço de sala de aula devia 

permitir fazer mais a um conjunto alargado de alunos e não só àqueles que, por 

variadíssimos motivos, querem ser melhores. Não é que eu deixe os outros para 

trás mas acabo por ser condicionada por... por... pelos alunos que, efectivamente, 

me solicitam directamente e aqueles que claramente parece que estão a querer 

evoluir a partir da avaliação formativa que lhes faço. E eu gostaria de isso não ser 

seleccionado, de isso poder ser uma coisa alargada mesmo àqueles que não 

tinham interesse nenhum nisso. Não têm mas também vão aprender, percebe? 

Portanto, gostaria que fosse uma coisa muito mais global e não tão sectária e eu 

acho que isso acontece.  

E – Aquilo que me está a dizer é que não consegue aplicar ao grupo-turma que faz 

esse tipo de avaliação, com os alunos individualmente?  

Beatriz (48m34s) – Eu faço para todos, não é? 

E – Mas não individualmente… 

Beatriz (48m37s) – Pois, eu não consigo. Individualmente, eu não consigo chegar a 

todos. Portanto, acaba por ser... a selecção são eles que a fazem. Quer dizer, eu 

dou a todos o mesmo e depois há aqueles que agarram e os que não conseguem ou 

não querem agarrar. Depois os que agarram vêm-me pedir mais e vamos 

continuando por ali fora e de vez em quando vou tentando “Olhe, já lhe disse... 

veja lá se…” e depois a pessoa continua a resvalar e se eu fizesse aquilo na sala 

de aula como eu gostaria, queria ou não queria, fazia. Pelo menos enquanto eu 

estivesse lá, estivesse na aula, teria que melhorar aquelas questões, teria que fazer 

assim se ele me deixava o trabalho feito em casa… quem tem, de facto, empenho 

e vontade pois evolui, tenho ali alunos que, de facto, são muito trabalhadores, 

basicamente aqueles todos naquela fila ali, não é, não quer dizer que os outros 
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também não sejam, também fizeram uma evolução, mas que me chegaram, enfim, 

com características de escrita e de oralidade muito diferentes daquelas que 

apresentam hoje, mas são alunos com uma força de vontade! Impressionantes! 

E – Olhe, não acha que, por exemplo, a oficina de escrita seria um momento óptimo 

para esse tipo de trabalho?  

Beatriz (49m42s) – E fiz algumas, no 10.º e 11.º ano, mas não tantas vezes como eu 

acho que eles precisariam.  

E – Hum, hum! E este ano não faz por pressões de exame?  

Beatriz (49m50s) – Porque… não, este ano, este ano… vamos lá ver… também sinto 

menos necessidade disso. Se... se o exame alterar algumas das questões que 

estavam pensadas inicialmente, nomeadamente, no que diz respeito ao 

funcionamento da língua explícito, eu espero ainda ter tempo para fazer algumas 

aulas desse género para ver se, justamente, apanho ali ainda alguns alunos que 

andam ali com algumas dificuldades a esse nível. Vamos ver o que é que 

acontece… 

E – Está bem! E o que é para si a avaliação sumativa? 

Beatriz (50m33s) – É um momento em que, sozinhos, os alunos são confrontados 

com situações, algumas idênticas outras novas, face àquilo que foi falado… 

quando eu digo novas é porque o texto que sai no teste nunca é o texto que foi 

dado na aula e, portanto, é um momento em que eles, sozinhos, tentam mostrar-

me aquilo que sabem e aquilo que foram conseguindo perceber e interpretar; é o 

momento em que eles exibem as... a apropriação das ferramentas que eu tentei 

passar ao aluno durante as aulas. A avaliação sumativa, neste caso específico, 

acaba por ser sempre escrita, portanto também é um momento em que eu 

contacto, em que eu tenho oportunidade para eu contactar com a escrita 

presencial. Acho que acaba por ser um momento de maior uniformidade na 

avaliação da turma, porque estão todos em pé de igualdade à partida, quer dizer, 

estão todos na mesma aula, à mesma hora, perante a mesma circunstância, sem 

ajudas exteriores... nem de um explicador, de… enfim, de algum texto de outra 
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ordem e que me serve também a mim como diagnose, portanto, se calhar para eles 

é sumativa porque lhes dá uma nota no final, para mim é mais do que isso porque 

acabo também por diagnosticar o que é que, eventualmente, correu melhor, o que 

é que correu menos bem, como é que isso no ponto de vista da próxima unidade 

didáctica me vai obrigar a enveredar pelo caminho A ou mais pelo caminho B. 

Portanto, sumativa porque dá uma classificação final, sumativa porque é a 

súmula, pois, sim, mas…  

E – A velha discussão… 

Beatriz (52m27s) – … eu tento que, pelo menos para mim enquanto docente, isso seja 

mais do que um resultado final, que é também… eu gosto sempre de pensar 

naquilo como diagnose do estado em que eles se encontram e preparação para 

aquilo eu vai ser. Para eles esta segunda parte é completamente irrelevante, 

interessa-lhes a nota que lá aparece, de preferência dois dígitos, não é, que lá 

aparece colocada no espaço da classificação. Para eles tem, tem muito mais 

importância, se calhar, do que para mim, ou do que eu gostaria que tivesse para 

mim.  

E – Ok! Se lesse num manual de avaliação que todas as aulas têm, digamos, intenções 

ou preocupações sumativas e formativas, em todas as aulas, em todos os 

professores ou em quase todos os professores se não quisermos ser exagerados, 

consegue identificar, nas suas aulas, espaços para uma intenção ou uma 

preocupação mais formativa e outra para uma intenção ou uma preocupação mais 

sumativa? 

Beatriz (53m43s) – Se eu pensar naquilo que eu há pouco disse sobre a minha, o meu 

entendimento sobre a avaliação formativa… acho que toda… uma boa parte da 

aula acaba por ser, por conter... momentos em que, através do dito feedback, me 

parece que possa servir como avaliação formativa.  

E – Mas é essa a sua preocupação? Agora estou a pôr a questão no seu ponto de… no 

seu interior, na sua intenção…  
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Beatriz (54m28s) – Não, acho que não. Eu acho que não faço isso com essa intenção 

necessariamente. E com a avaliação sumativa também não. Claro que depois 

acabo por agarrar naquele material e é com base naquilo que vi, que observei, que 

ouvi que depois transformo isso num valor de avaliação sumativa. Mas, se vou 

para a aula a pensar “este momento vai ser especificamente para”, não, acho que 

não. Se faço não é com muita consciência disso. Eu não vou para a aula 

preocupada em avaliá-los. Não vou com essa… Sei que vai, naturalmente, 

decorrer da minha aula eu agarrar o material porque depois vou ter que lhes dar 

uma nota, mas eu não vou para a aula com essa, com esse objectivo. Não!  

E – Então vai para a aula pensando que tem de lhes ensinar? Pensando que eles têm de 

aprender? Pensando que eles têm que fazer exame? Pensando que eles têm que 

crescer? 

Beatriz (55m24s) – Eu vou para a aula a pensar que eles têm que gostar! 

E – Têm que estudar?… 

Beatriz (55m27s) – Têm que gostar, gostar, gostar. E e e.. depois gostarem tanto ao 

ponto de terem a nota que eles querem no exame. Mas basicamente… Eu sou 

muito condicionada pelos exames, mas o que eu gostaria verdadeiramente… eu, 

às vezes, digo-lhes mesmo “eu não sei o que é que vocês vão ter no exame 

nacional, mas eu gosto tanto do que vocês fazem, gosto tanto daquilo que vocês 

estão a dizer…”, às vezes, penso assim, quer dizer, “paciência, eu não posso estar 

condicionada com isto” e isso me deixar completamente… às vezes sinto que… 

outras vezes caio eu mim e digo “não, por muito bonito que seja, eu não me posso 

esquecer que tenho aqui o exame ao lado”. É um dilema o tempo todo! É um 

dilema o tempo tod! Mas um dos meus grandes objectivos é que eles gostem, 

acho que o resto vem por acréscimo.  

E – Ok! Está bem! Agradeço.  

 

 


