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ENTREVISTA C23                  Beatriz 

Dia 23 de Maio de 2007 

15M46S 

 

 

E- Então, vamos só fazer três perguntas aaa... à Beatriz para podermos rematar este ano 

lectivo. 

 

Beatriz - 00M16S- Concerteza.  

 

E- Queria perguntar-lhe se o ano correu como esperava? Uma vez que estamos a chegar 

ao fim, não é? Já estamos a 23 de Maio. 

 

Beatriz - 00M28S- Comigo... genericamente falando?  

 

E- Sim. E com, com os alunos. 

 

Beatriz - 00M34S- Sim, sim. Correu, correu... correu como eu previa... talvez nalguns 

casos até excedendo um pouco as minhas expectativas iniciais. Do ponto de vista da 

planificação, as coisas vão ser cumpridas de acordo com o timming que estava 

inicialmente previsto, aaa... ao nível da evolução de alguns alunos, é que talvez, de 

facto, tenha havido, nalguns casos, aaa... alunos que excederam um pouco as minhas 

expectativas pela forma como aaa... mostraram grande... ainda mais apego à disciplina e 

a alguns dos textos pela qualidade dos trabalhos que efectuaram e mesmo dos resultados 

que acabaram depois por obter em, em teste. 

 

E- Ok. Aaa... eu sei que faz... que tem actividades... giríssimas, gostava de lhe perguntar 

se... consegue ou se... pode identificar algumas aaa... Eventualmente, se calhar se pedir 

uma actividade por cada unidade, por cada unidade temática... se calhar é pedir de mais. 

 

Beatriz - 01M48S- Quer que eu lhe diga uma actividade das que fiz...  

 

E- Sim, que tenha feito. 

 

Beatriz - 01M53S- Por cada uma das unidades temáticas?  
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E- É de mais!? É só pensar em coisas que tenha gostado de ter feito. 

 

Beatriz - 02M00S- [tosse] Aaa... Em relação ao Memorial do Convento, que foi a 

coisas mais recente que fiz, porque constituiu para mim um desafio curioso porque na 

realidade ao nunca ter trabalhado a obra e ao ver a relutância que alguns alunos tinham 

em lê-la, motivou-me na procura de estratégias que de alguma forma os pudesse 

envolver melhor na, na leitura da obra. E, portanto, gostei particularmente da maneira 

como correram as actividades do início do estudo da obra, a tal dos doces... não sei se 

quer que explique melhor... 

 

E- Sim, sim, pode continuar. 

 

Beatriz - 02M33S- aaa... a ideia era motivar neles a capacidade de relacionação da... 

realidade com com a obra literária. Aaa... e porque memorial do convento me lembrou a 

doçaria conventual e porque achei que se calhar uma estratégia ligada... a uma 

actividade completamente diferente os poderia motivar para a obra aaa... tive assim uma 

ideia... quase repentina de colocar uma série de doces dentro de uma caixa, que estava 

devidamente decorada com imagens alusivas a motivos agregadores do Memorial do 

Convento a... e o objectivo era que cada aluno, ao retirar um doce de dentro da caixa, 

pudesse relacioná-lo com qualquer aspecto da obra. E quando eu falo de doce, falo 

desde gomas a amêndoas que se servem na Páscoa, a chocolates, a pastilhas... Enfim, 

era toda uma diversidade de de de guloseimas que eles podiam experimentar. Mesmo 

quando o aluno não era muito cap... já tinha dito tudo aquilo que pensava acerca do 

doce que lhe tinha calhado, foi muito curioso porque os outros, ainda que soubessem 

que não o iriam comer, tinham tendência a a acrescentar um determinado número de 

ideias que lhes sugeria aquele... aquele... aquele alimento e a forma de o relacionarem 

com o Memorial do Convento. A outra actividade, se calhar mais teatral... enfim, tinha 

uma dimensão completamente diferente, mas também me pareceu que, que resultou 

bastante bem (aliás, não só na turma que foi observada como nas outras todas), pela 

forma como eles aderiram àquela actividade, que eu calculava que tivesse um sucesso 

razoável porque eles gostam muito do tipo de actividades de carácter teatral. Aaa...  

 

E- Refere-se àquela a que eu assisti!? 
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Beatriz - 04M19S- Aquela em que os alunos pers... pers... deveriam aaa... fazer uma 

espécie de role play aaa... utilizando informação que eu tinha disponibilizado e que 

decorria também, obviamente e sempre, do conhecimento que eles tinham da obra e que 

pretendia dramatizar, por um lado, uma conversa entre uma série de trabalhadores do 

convento, numa taberna, caracterizando para isso a personagem colectiva do povo e, por 

outro lado, o ambiente aaa... hipócrita e de.... da da corte, na época de D.JoãoV. 

Portanto, a turma foi dividida em dois grupos, rapazes para um lado e raparigas para 

outro – eu depois expliquei também à turma porque é que tinha sido tão sectária na 

forma como tinha colocado a questão, mas era justamente para para eles também 

poderem visualizar a questão do espaço físico na obra, das diferenças que... esse mesmo 

espaço no fundo acaba por, por, por acarretar de importância para a construção dos 

sentidos da obra. No Felizmente Há Luar!, por exemplo, não fiz uma actividade que me 

pareça propriamente muito interessante, comparativamente com as outras duas que 

acabei de descrever, mas acabou por resultar muito bem. Aaa... Eu estava com alguns 

problemas para saber como é que compensaria o facto de só ter um teste este período, e, 

portanto, valendo um teste 50%, sobravam 30% da avaliação que não podiam ir desta 

vez para o trabalho de grande envergadura, porque eles não teriam tempo para fazer um 

trabalho no no terceiro período – eles têm estado a apresentar fantásticos projectos da 

Área de Projecto – aaa... e, portanto, eu sabia que eles não teriam condições para fazer 

trabalhos (também sabemos que eles não fazem uns trabalhinhos). Portanto, seria muito 

complicado para para pedir esse género de tarefa. E, portanto, optei por aaa... organizar 

os outros 30% de uma outra forma, pedindo tarefas mais, mais pequenas. Uma delas foi 

aaa... um protótipo de realização da capa do Felizmente Há Luar!, uma vez que 

estivemos a trabalhar essas, essas questões. Aaaa... os trabalhos de Fernando Pessoa, 

normalmente também costumam resultar muito bem, não é?, a tentativa que eles fazem 

de explicar a matéria de Fernando Pessoa através de uma forma criativa aaa...   

 

E- Que resultou nos nos trabalhos finais, do final de período... 

 

Beatriz - 06M36S- Nos finais do primeiro, do primeiro período ou aaa... os trabalhaos 

de grupo também sobre a obra do contrato de leitura.  

 

E- Sim, sim. 
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Beatriz - 06M46S- Teve a oportunidade de assistir a alguns. Aaa... Portanto, não sei se 

actividades propriamente muiiito [?] ou não. Acho que são actividades que já venho a 

constatar alguns aqnos que resultam na forma como consigo testemunhar a ligação que 

eles acabam por criar com os textos que lêem, com os autores dessas mesmas obras, 

aaa... e portanto, vou continuar a utilizá-las ainda que me façam perder (entre aspas) 

algum tempo as suas apresentações que se calhar me era muito útil também para 

leccionar de forma mais aaa... organizada, ou pelo menos mais insistente (se calhar mais 

insistente que organizada!), aaa... alguns conteúdos programáticos que se calhar seriam 

mais os do exame... e é sempre aquela questão que eu nunca posso descurar. Aaaa... até 

agora, tem sido possível fazer... ter este equilíbrio entre aquilo que é a preparação para 

os exames e aquilo que eu gosto que eles levem daqui, mais do que a preparação para o 

exame, que é esse... esse gosto pela leitura, enfim, auqilo que é o património da nossa, 

da nossa língua. Até agora tem resultado, mas, enfim, não significa que daqui por algum 

tempo não tenha que alterar estratégias, não é? É natural que possa ter que ser assim. 

 

E- Depende dos alunos que vão aparecendo, não é? 

 

Beatriz - 08M02S- Depende dos alunos. Aaaa... embora, por acaso, os trabalhos que eu 

tenho tido têm sido aaa... não têm variado na qualidade propriamente de uns anos para 

os outros, quer dizer, há sempre um ou outro grupo... enfim, ou não gosta tanto deste 

tipo de trabalhos ou por qualquer outro motivo não, não adere, mas é uma minoria que, 

de facto, insignificante. Aaa... os trabalhos têm vindo a a melhorar de qualidade. Talvez 

porque também eles têm outros interesses do que tinham há dez anos, porque também 

dispõem de meios que os alunos de há dez anos não dispunham, aaa... portanto, é 

natural que, que as coisas vão vão com alguma naturalidade evoluindo, não é?   

 

E- Provavelmente sentem-se muito mais completos com os trabalhos que fazem, não é?   

Porque são trabalhos muito completos e muitos complexos, ao fim e ao cabo.  

 

Beatriz - 08M49S- Pois, acabam por ser trabalhos bastante complexos porque são 

bastante completos. Aaa... ma... pois, é verdade! Aaaa... acho que lhes faz bem [risos]. 

Faz bem terem a capacidade de tentarem olhar para as coisas aaa... de várias 

perspectivas. Acho que quanto mais multifacetada for a visão que eles têm perante as 

coisas será claramente um ganho e aquilo que eu espero (e eu sei que tem acontecido) é 
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que este tipo de treino mental não se aplique exclusivamente ao texto literário porque 

esse... alguns claro continuarão a ler e olharão... lerão certas frase e pensarão “Ah, que 

engraçado, relaciona-se com A ou B” , mas não farão esse exercício de forma 

metódica... E ainda bem que não o fazem porque a leitura é também para ser aaa... aaa... 

é para ser usufruída sem estar a pensar nessas, nessas questões, aaa... é, no fundo, tentar 

arranjar-lhes um quadro mental que lhes permita, na vida, em qualquer situação ou 

qualquer que seja a proifissão, não ver só o preto nem ver só o branco; pensar que as 

questões têm uma variedade de cinzentos tão grande aaa... e que tamtém tem que ser, e 

que também tem que ser, que também tem quer ser explorada. Aaa... e eu acho que isso, 

uma boa parte deles tem vindo a conseguir. E portanto, é gratificante, desse ponto de 

vista, observar a evolução dos alunos. 

 

E- Ok. Aproximamo-nos dos exames... imagino que comece a ficar com aquele 

nervosismo de que já me falou... 

 

Beatriz - 10M16S- Sim. Ainda, ainda não comecei a sonhar com o exame. É capaz de 

não ser mau sinal... Significa que não estou tão, tão nervosa assim. Aaa... mas... sim, já 

estou a ficar um bocadinho preocupada.  

 

E- Como é que vai ser o dia de exame de Português? 

 

Beatriz - 10M28S- Como é que vai ser...?  

 

E- Sim, o seu dia. 

 

Beatriz - 10M31S- Ah, o meu dia? O meu dia vai ser como todos os dias de exame de 

Português, ou seja, vou estar aqui às oito e meia, como me compete – eu costumo vestir 

todos os dias uma t-... nesses dias tenho uma t-shirt específica para o exame nacional 

aaa... tem Fernando Pessoa à frente e atrás e atrás diz “Exame nacional de Português” e 

tem todos os anos de exame nacional em que eu tenho estado [risos], que é para eles 

perceberem que eu também visto a camisola do exame [risos]. Portanto, normalmente, 

estou... vou-me apresentar ao Secretariado de Exames para saberem que eu já cá estou, 

depois costumo... 
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E- É coadjuvante? 

 

Beatriz - 11M03S- Sou coadjuvante. Depois vou, naquela meia hora, junto dos alunos 

para... para eles verem a minha camisola... 

 

E- Antes do exame? 

 

Beatriz - 11M12S- Sim, ficam todos muito contentes por perceberem que eu tenho ali... 

que alguns já conhecem a camisola de outros anos porque me viam entrar nas aulas com 

ela vestida, e ainda não era a vez deles, depois quando finalmente vêem lá o ano lectivo 

em que eles estão, dá-lhes assim... Pronto, acham, acham interessante. Aaa... 

 

E- Vai acrescentando o ano lectivo... 

 

Beatriz - 11M26S- Vou acrescentando, vou, vou... A camisola é sempre a mesma – por 

acaso há dois anos fiz uma camisola especial, porque foram alunos que foram meus 

alunos durante seis anos, da minha direcção de turma, e então coloquei as fotografias 

deles aaa... à frente e atrás... modelo exclusivo... 

 

E- Foram para o exame a chorar!?... 

 

Beatriz - 11M42S- Não, não... não choraram, mas, de facto, estavam todos um bocado 

emocionados. Depois também tinha uma frase interessante... enfim. Aaa... eee... e 

portanto vou lá ao pé deles e aaa... normalmente evito responder a perguntas de última 

hora que só os vai baralhar “Ah não pensem nisso agora, não interessa, então o exame 

está quase a acontecer!”. Aaa... depois quando eles estão todos sentados ainda entro e 

dou uma palavrinha geral, a todos, de confiança, aaa... têm que acreditar nas 

capacidades deles porque se fizeram durante um ano inteiro o trabalho que fizeram, 

concerteza que foi com consciência que lhes dei as notas que eles têm... e portanto, tudo 

bem. Desejo-lhes boa sorte e vou tremer durante duas horas [risos] para dentro de uma 

sala, donde não posso sair, obviamente, nem contactar com o mundo. Aaa... e... 

Percorro automaticamente todas as páginas do exame assim de repente para ver se saiu 

alguma coisa que pode colocar os alunos mais nervosos e depois vou... vou acalmando, 

não é? e vou resolvendo a prova como me compete. 
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E- E depois no final vai ter com eles? 

 

Beatriz - 12M36S- No final, mal acaba estou à porta do auditório para saber reacções, 

aaa... esclarecer alguma questão que eles colocam eee... pronto. Ficamos a aguardar os 

resultados dos exames.  

 

E- Está bem. Então mais um ano e vai correr tudo bem! 

 

Beatriz - 12M50S- Vamos ver. Aqui... o correr bem, como também é relativo... quer 

dizer... é evidente que... gostamos que eles tenham classificações boas e que consigam 

alcançar... consigam alcançar os seus objectivos... Eu gostaria que as notas dos exames 

fossem aaa... a tradução correcta daquilo que é o trabalho efectuado ao longo do ano. Há 

anos[?] em que isso não é assim! não é? ...em que os resultados são abaixo daquilo que 

eu estava à espera, abaixo daquilo que eu acho que eles até poderiam fazer. E fica 

sempre aquela sensação de frustração. Não é por mais nada, é porque, acho que, depois 

de um percurso feito com a qualidade que, por exemplo, estes alunos fizeram, aaa... 

mereciam que isso depois fosse reconhecido publicamente (porque aquilo acaba por 

sair) com uma nota correspondente. Aaa... e isso pode acontecer ou não. Quer dizer, 

depende, depende muito, não é? 

 

E- Sim senhora. Então agradeço imenso... 

 

 

 


