
H – a primeira coisa de que gostava que me falasses era da tua primeira experiência na escola, após 

a licenciatura… 

 

P – Esse ano acabou por ser um ano diferente porque só tinha desporto escolar. Só ia às 4ªs Feiras. 

Existe uma décalage de quando acabamos o curso, porque acabamos por estar por nossa conta. 

Nesse ano não senti assim tanto porque estava numa área na qual não havia assim grande 

dificuldade para mim. Eu notei mais dificuldade foi no ano seguinte. Porque eu estive praticamente 

um ano parado e há muita coisa que se vai esquecendo e essa foi uma das maiores dificuldades 

que eu acabei por voltar novamente a uma actividade que… não quer dizer que num ano se perca 

muita informação, mas perde-se alguma, perdem-se rotinas, perde-se “calo”, digamos assim. No 

entanto, assim dificuldade que eu tenha observado, se calhar, de escola para escola, cada escola 

acaba por ter a sua forma de trabalhar ao nível de avaliação, critérios de avaliação e tudo mais e 

uma pessoa acaba por, de alguma maneira, ter dificuldade em colocar aquilo em prática. Porque 

não está habituada àquele método e tem de se adaptar, tem de perceber a forma como muitas 

vezes os professores – porque foram eles próprios que acabaram por criar esses métodos e esses 

documentos todos – funcionam, porque essa informação não existe. Acho que essa é uma das 

dificuldades que posso dizer também que de escola para escola muitas vezes acabamos por não ter 

um acompanhamento pelas pessoas que lá estão de maneira a nos passarem essa informação e 

perdemos bastante tempo para começarmos a entrar naquele ritmo. Digo-te, por exemplo, que, se 

calhar, em todas as escolas que tenho somente no final do primeiro período em que uma pessoa 

tem de dar as avaliações e tudo mais é que começa a ver realmente a forma de trabalhar. É 

bastante tempo perdido, acho que é tempo perdido. Se calhar se tivéssemos um determinado 

acompanhamento, digamos assim, por alguém – não sei quem, nunca pensei nisso – se calhar as 

coisas eram minimizadas, penso eu. 

 

H – Para além das dificuldades em te adaptares ao trabalho na escola, no que diz respeito à 

integração na própria escola, não sentiste qualquer dificuldade? No modo de trabalhar da escola… 

 

P – Nisso uma pessoa vai-se apercebendo. Acho que não há ninguém que diga… ou por conversas, 

muitas vezes vai por conversas, e vamos captando isto aqui, vamos captando isto acolá. Mas… 

depende de escola para escola. Por exemplo, uma pessoa quando acaba por chegar – já tive essa 

experiência – de chegar a uma escola: Olha! Tens aqui estes documentos! Basicamente acabavam 

por ser ou o projecto educativo ou isto ou aquilo. O teu coordenador é não sei quem, está não sei 



onde, vai falar com ele! E basicamente! E estamos por nossa conta: Podem dizer onde fica o 

pavilhão? Onde é que eu tenho de me dirigir? Onde é que a pessoa está? Há alguma sala de 

professores de EF? – Que muitas vezes existe. Somos nós por nossa conta que temos de fazer essa 

integração. E aí vejo muitas vezes uma diferença. Nós, se calhar, como grupo de EF, que muitas 

vezes está mais à parte de todos os outros – basta ver, por exemplo, muitas vezes temos uma sala 

só para nós no próprio pavilhão – acabamos por ser mais unidos do que propriamente os outros 

professores. Mas mesmo assim… eu não digo que seja culpa dos outros professores, não é nada 

disso. Geralmente já estão lá há tanto tempo e todos os anos têm professores novos e mais do que 

um e tudo. Não sei se há outro método de as coisas se passarem também, nunca pensei nessa 

vertente. Eu sinto dificuldade, muitas vezes sinto essa dificuldade.  

 

H – E relativamente ao trabalho na sala de aula? Durante a aula? Disseste que tiveste um ano 

parado. Queres concretizar melhor? 

 

P – Por vezes… para já nós entramos a meio do período. Conforme este sistema está formado a 

nossa colocação já é muito tardia. Eu tenho sido sempre colocado ou já com o ano a decorrer ou 

então ali mesmo a começar o ano e eu a entrar. Portanto há uma determinada parte do ano, 

sensivelmente ali aqueles quinze dias antes de começarem as aulas, a partir do momento em que 

começa o ano lectivo em Setembro, que montes dos documentos são formados e tudo mais. Uma 

pessoa chega ali e é muita informação de uma vez. É tudo novo relativamente ao que se passou no 

ano anterior porque é uma escola completamente diferente. Ao ser tanta informação uma pessoa 

acaba por ser difícil concretizar todo um trabalho que tem sido feito a partir dali. Estamos a fazer 

no início a avaliação inicial e também podemos ganhar algum tempo nesse período, para 

podermos estruturar todo o nosso trabalho. Mas aquele período que acabou por acontecer… antes 

disso ainda queria dizer uma coisa. Acho que há uma diferença relativamente àquilo que nós 

acabamos por ter no estágio e àquilo que nós vamos encontrar depois como professores. 

Professores com autonomia. Professores em que estamos apenas com as nossas turmas e não há 

mais ninguém a orientar-nos, a vigiar-nos, a avaliar-nos. E ao haver essa décalage é nós acabamos 

por ver realmente o que é que é ser professor. Eu penso que isso não há maneira de ensinar. Não 

há maneira de ensinar e somos nós próprios que temos de alguma forma ir à procura da nossa 

identidade, e tudo mais, enquanto professor.   

 



H – Sugeres que para atenuar essa diferença entre o estágio e depois o trabalho na escola como 

professor, se passe mais pelo investimento pessoal para superar as dificuldades que vão surgindo… 

 

P – Eu penso que sim. No estágio acabamos por – e acho isso importante obviamente – passar por 

diversas etapas, ainda antes de começar, na formulação de imensas coisas. Eu penso que é 

importante passarmos por elas, mas que depois na prática no ano seguinte, quando estamos no 

trabalho de uma escola, eu, pelo menos, nunca passei. Eu chego a uma determinada situação e já 

tenho as coisas todas reformuladas. Eu até posso não concordar com aquilo que é feito, mas tenho 

de cumprir. E acho que é um bocado difícil eu não estar de acordo com uma determinada coisa e 

ter de cumprir. Acho que é de certa forma imposto e uma pessoa acaba por nem participar. Há 

forma de ultrapassar? Não sei se existirá, porque as colocações terão de ser feitas em algum 

momento. Não sei se o momento mais adequado será aquele. Se calhar um bocadinho antes para 

que nós possamos estar mais por dentro do sistema e de tudo aquilo que é feito, em que escola 

estamos e tudo mais. Mas que há dificuldade, e não digo que seja só minha, porque em muitos 

anos converso com os meus colegas e eles também sentem o mesmo que eu. Por vezes, nós 

próprios conversando com este, conversando com aquele, vendo como é que eles fazem ou 

mesmo abordando o próprio colega e tudo, acabamos por muitas vezes ir à procura das respostas 

ás nossas questões. Mas somos sempre nós. Somos sempre nós. Porquê? Porque muitas vezes 

acabamos por entrar num grupo, vamos ter com a coordenadora e: os documentos são estes, os 

critérios de avaliação são estes, esta é a forma de... E pronto. Tudo nos é colocado à frente. 

Obviamente que não há uma participação directa da nossa parte. A participação que nós vamos ter 

acabar por ter uma participação já com tudo feito. Com os instrumentos todos construídos e 

aplicá-los.  

 

H – Em que situações é que tens recorrido à ajuda dos teus colegas? 

 

P – Em várias situações. Sei lá. Uma vez que a escola já funciona naqueles métodos há algum 

tempo, as próprias pessoas já se foram acomodando e já têm uma certa experiência naquilo que 

fazem com aqueles métodos. Muitas vezes acabo por perguntar qual é a melhor forma… Estou 

agora a pensar por exemplo na forma de planear determinadas coisas tendo em atenção que 

estamos com vários espaços diferentes e que vamos passando por todos eles conforme o 

roulement que é estabelecido. Tendo nós várias matérias para dar e em que estamos de alguma 

forma… tendo várias matérias e que nem todas podem ser aplicadas em determinado espaço, por 



vezes eu sinto necessidade em falar com os próprios colegas também, para ver qual é a melhor 

forma ou como é que eles planeiam, para eu poder ter um pouquinho mais de experiência e não 

estar a perder tempo, tanto eu como os próprios alunos. A ter eu próprio essa capacidade de 

adaptação. É uma adaptação que nós aprendemos por fazer a tudo o que… à escola digamos assim. 

E por vezes acabo por, ou nessa situação ou até mesmo na aplicação dos critérios de avaliação. 

Porque, obviamente, as pessoas que lá estão já têm uma experiência bem maior do que a nossa 

que estamos a entra e a ter um conhecimento e um instrumento novo para que seja aplicado. 

Lembrei-me desses dois exemplos, se calhar existem mais, mas neste momento não me ocorrem.  

 

H – Falaste-me na questão do espaço e na questão do planeamento, assim como na avaliação. 

Quando pensas nas funções que a pessoa responsável pelo teu acompanhamento terá, achas que 

deve focar esses pontos? 

 

P – Sim, todos eles, esses e mais alguns que eu agora não me lembro. Mas se calhar é positivo, ou 

pode ser positivo e pode ser negativo. Porque essa pessoa acaba por ser uma única experiência 

que nos pode influenciar bem ou mal, dependendo do método de trabalho que ela tenha. Ela pode 

ter uma ideia e eu ter outra. E se de alguma forma sendo um tutor, não sei se esse tutor irá 

também avaliar ou não a nossa forma de trabalhar. Se calhar se trabalharmos da forma que 

achamos mais correcta e não sendo a forma que essa pessoa acabe por achar mais correcta, 

podemos incorrer numa situação de uma avaliação menos boa para nós. Podemos ser um 

bocadinho influenciados dessa forma, não sei.  

 

H – Achas que são duas coisas que podem coexistir? O acompanhamento e a avaliação? 

 

P – A própria pessoa fazer o meu acompanhamento e avaliando? Nós no estágio também o somos, 

não é? Por duas pessoas… 

 

H – Quando falas em pontos positivos e pontos negativos referias-te a isso?  

P – Tudo depende da própria… eu penso que tudo isso passará por uma formação. E vendo, se 

calhar, ou até uma avaliação do próprio tutor que está responsável por esse acompanhamento. 

Não sei se só a formação chegará. Uma própria avaliação para ver se aquela pessoa está mesmo 

capacitada para aquela função. Pode ser uma pessoa já com anos e anos de serviço, titular, mas 

que realmente não seja a pessoa mais adequada para aquela função. Não é somente por ter anos e 



anos de serviço que pode ser um bom professor. Como um professor que seja mais novo, não é um 

professor menos bom porque tem menos prática. Se calhar é um professor até mais cuidadoso 

porque ainda está no início. E por vezes existe essa relação nas escolas e tudo mais, porque os 

professores que lá estão muitas vezes têm anos daquilo e acabam por de certa maneira já não ter 

tanta preocupação com determinadas coisas como uma pessoa que entrou há pouco tempo tem.  

 

H – Voltando um pouco atrás… Quanto ás funções que essa pessoa deverá ter. O que achas ser 

mais pertinente e mais relevante? Para acompanhar um professor em início de carreira que tipo de 

funções o tutor deve ter? 

 

P – Se calhar aqui acabo por estar a entrar numa etapa de ser um segundo estágio. Ser uma 

orientadora, digamos assim, ou com umas funções muito equiparadas com uma função de 

orientadora. Não sei… isto acabará por incorrer noutra coisa: será que essa pessoa ao ter essa 

função, que eu não sei se será apenas tutora de uma pessoa ou de duas pessoas – por exemplo, 

nas escolas existem várias pessoas novas, muitas vezes várias contratado e eles serão pessoas a ser 

seguidas por um tutor – será que terá tempo disponível para fazer essa função e para orientar as 

suas turmas? É o primeiro ponto de interrogação que eu coloco. Depois, funções mais concretas, 

baseava-me mais nas funções de uma orientadora: observação de aulas… 

 

H – com o intuito de avaliar, discutir ideias… 

 

P – Se calhar mais de discussão, porque uma pessoa quando ali está acaba por ser já de certa 

forma professor e tem de alguma maneira ter autonomia. Acho que há formas e formas de 

trabalhar, penso eu. Se formos entrar por uma lógica de avaliação estamos a incorrer num erro 

que estamos agora a ter nesta guerra de avaliações de professores titulares e tudo mais. Mas, se 

calhar, mais… não digo que seja uma coisa obrigatória a própria observação, mas ajudava. A nossa 

aula é uma aula aberta. Qualquer um pode ver a aula, qualquer um pode estar a observar. 

Portanto não é por aí que nós, professores de EF – se calhar estou a especificar um bocadinho 

demais – acabamos por ter problemas nisso. Tenho tido colegas a ver aulas e não tenho tido 

qualquer problema e muitas das vezes acabo por ter também… entrar em situações de falarmos 

em aquilo que correu e não correu, daquilo que devia ter sido feito, se estou a trabalhar da melhor 

forma, se ele tem uma melhor forma de trabalhar e depois podermos discutir, eu completar a dele 

e ele completar a minha e aí estarmos a formarmo-nos melhor. Agora, especificando funções… 



certamente mais viradas para uma orientadora, mas não sei se será… eu ponho sempre um ponto 

de interrogação. Não sei se será a melhor forma porque de alguma forma já saímos da faculdade 

com o título académico. Não sei até que ponto isso será viável. As pessoas que já são professores 

mais uma vez entrarem num estágio.  

H – Não achas que seria importante fazer a ponte que referias há pouco? Tentar reduzir o tempo 

de adaptação do professor à escola.  

 

P – Aí sim. Acho no meu caso, porque muitas vezes é uma dificuldade que eu acabo por ver e 

acabo por ter. Não tenho qualquer tipo de problema em assumi-lo. Eu digo sinceramente que 

chego muitas vezes ao final do ano e quando eu praticamente me sinto apto a que as coisas 

corram bem. Ou seja, tudo aquilo que foi feito para trás, se eu for esmiuçar tudo, errei aqui, errei 

ali, quem é que paga com isto? São as turmas com que eu fiquei e não me sinto um mau professor. 

Obviamente que nós temos sempre aquela intenção de fazermos sempre melhor do que o que 

fizemos até aí. E se realmente eu não fizesse a partir desse momento no segundo ano em que 

estou numa escola. Estaria a ter contacto com as mesmas coisas uma segunda vez, obviamente 

temos sempre a intenção e acabava por sair melhor. Se essa orientação fosse dada logo desde o 

início as coisas certamente sairiam melhor, penso eu.  

 

Que tipo de competências profissionais ou pessoais é que o tutor deveria ter. As mesmas que o 

orientador? 

 

P – Aí já estaríamos a entrar para um segundo estágio. Eu não estou a ver assim… 

 

H – Para fazer o acompanhamento e para desempenhar as funções que falámos, que competências 

é que… 

 

P – Que competências é que o tutor deveria ter… se calhar a experiência acaba por ser uma 

vantagem para essa pessoa. Não tenho dúvidas nenhumas. Certamente se passasse por uma 

avaliação dessa própria pessoa… não sei… ao nível de entrevistas ou mesmo de testes ou exame 

que as várias pessoas que se poderiam candidatar a esse cargo pudessem fazer. E obviamente 

tendo em atenção a essas avaliações pudessem ou não desempenhar. Se estariam aptas ou não 

estariam aptas para o realizar.  

 



H – Imagina que vais fazer a entrevista para um tutor. Mediante as suas respostas, que tipo de 

aspectos valorizavas? 

 

P – Não tenho assim uma opinião muito formada… 

 

H – Já falaste que a experiência é importante. Falaste também do facto de a pessoa ter tempo ou 

não para o que iria fazer… 

 

P – Penso que aí, ao nível do tempo, claro que de certeza essas horas teriam de entrar na carga 

horária da própria pessoa, senão seria mais uma função a sobrecarregar a pessoa. Senão ninguém 

quereria ser tutor. Passaria por aí.  

 

H – Falaste em observações das aulas pelo debate de ideias ou… 

 

P – É mais pelo debate de ideias.  Para haver debate de ideias, se calhar, se eu fosse… não só a 

própria pessoa vir ver as minhas, mas também eu ir ver as dos outros. Para podermos debater. 

 

H – Uma pessoa aberta a esse tipo de situação? 

 

P – Sim. Não sei se os professores serão abertos a isso. Eu penso que ainda não estamos muito 

virados. Eu digo por mim. Eu não tenho qualquer tipo de problemas. Ainda o ano passado tive 

aulas assistidas e não foi para a avaliação, mais numa perspectiva de depois podermos discutir. Isto 

ainda a ver com a avaliação de desempenho. Com as fichas de avaliação de desempenho na frente 

e tudo mais e ver o que se passou ou não se passou na aula do colega. Não serviu para nada, mas 

obviamente que naqueles debates que nós fomos tendo eu penso que cada um acabou por ter 

mais algumas mais-valias e aprender um pouco mais. Eu não sei e não percebo o que é que nós 

teremos a esconder. Nós principalmente, de EF, porque a nossa aula qualquer um vê. Mas não sei 

o porquê ou qual será o problema de determinada pessoa estar a ver o nosso trabalho. Ainda para 

mais um colega que está com o intuito de nos ajudar. Pode haver outros intuitos que obviamente 

será do “bota-a-baixo”, mas não vamos falar disso, não vamos falar de questões negativas, não é? 

Agora assim mais competências…. 

 

H – Falaste que devia ter uma formação? 



 

A – Acho que podia passar por aí.  

 

H – Consegues identificar alguma área importante? Devia ter formação em quê? O orientador de 

estágio é uma pessoa que já foi professor… 

 

A – Não sei se terá formação. Eu nunca ouvi falar e digo sinceramente que há orientadores de 

estágio que na minha perspectiva nunca o deveriam ser. Portanto quase de certeza que essa 

formação nunca é dada, ou se é dada é dada, como se pode dizer, ao desbarato, não sei. Acho que 

a pessoa se candidata para determinada coisa, não sei qual é o perfil a definir para um orientador 

de estágio. Não faço ideia. Deve haver um, penso eu. Não sei se será somente pelos anos de 

serviço, e tudo mais e a pessoa estar numa determinada escola até pode ser orientador de estágio. 

Não sei se será assim. Se é assim é mau. Porque eu acho que realmente as pessoas quando são 

orientadoras estão, de certa maneira, a influenciar determinadas pessoas que se estão a formar. E 

por vezes podem não estar a influenciá-las da melhor maneira. Acho que uma questão neste caso 

que a pessoa poderá ter é ser uma pessoa muito humana. Porque está a orientar. Porque é tutor e 

está com uma função bastante importante. Penso que será uma das primeiras questões que terá 

de ser vista, não sei. 

 

H – E o ser uma pessoa humana é ser o quê?  

 

A – Para já aberta ao diálogo. Principalmente saber ouvir. Porque acaba por haver – e eu sei de 

casos – continuando a dar o exemplo dos orientadores de estágio, que muitas vezes acho que o 

relacionamento que tinham com as pessoas que orientavam não era o melhor. E, se calhar, não era 

por culpa das pessoas que estavam a ser orientadas, mas sim pela pessoa que estava a orientar. 

Muitas vezes as pessoas chegaram a ser penalizadas por esse aspecto. Porque não eram ouvidas, 

mas sim eram ouvintes. Era a tal situação: eram determinadas coisas impostas e não eram 

propriamente elas a sugerir. Por isso é que eu digo que deveria haver uma selecção mais criteriosa, 

não sei. Das próprias pessoas que neste caso orientam e que estão numa função de tutor. Eu ligo 

mais essa questão mais pessoal, essa questão mais humana a essa vertente. Outra que eu posso, 

assim muito rapidamente acabar por… 

 

H – Imagina que és o tutor: O que vais desejar ser ou ter para fazeres um bom trabalho? 



 

A – Acima de tudo aquilo que eu estou a dizer. Para já uma discussão: deverá ter de haver sempre 

duas partes que acabem por saber comunicar e expor os seus porquês e aquilo que fazem. Isto 

numa lógica sempre de debate e nunca de avaliar, digamos assim. Eu estou a ver ambas as partes: 

se fosse tutor e se fosse tutorado. Realmente não consigo assim esmiuçar grande coisa. Mas eu 

acho que nessa parte, parte mais pela parte do debate. Porque através do debate nós vamos 

acabando por entender alguns pontos que estão menos entendíveis pela parte da pessoa a que de 

alguma maneira podemos dar resolução aos problemas que a outra pessoa acaba por ter. Se calhar 

se tivesse no início do ano tido mais tempo de debate daqueles problemas que teria tido, o tempo 

que eu acabava por perder com determinadas matérias era minimizado: no nosso planeamento, na 

nossa forma de dar as aulas, na nossa forma de avaliar, etc. Eu digo isto porquê? Vou dar um 

exemplo muito concreto: hoje em dia são as escolas que fazem os testes do Fitnessgram e aqui há 

uns anos atrás – já não me recordo em que escola foi – eu próprio comecei a aplicar os testes. 

Basicamente nós tínhamos uma bateria de testes dos quais muitas escolas usam apenas uns, 

outras usam outros. Eu comecei a utilizar aqueles que realmente achava que eram os mais 

indicados. Nunca tínhamos tido qualquer tipo de conversa entre professores e demo-nos conta 

que uns estavam a aplicar os testes, um determinado tipo de testes, outros que já tinham 

eliminado um determinado tipo de testes e já estavam a utilizar outros. E mesmo aqueles que 

estavam a utilizar os mesmos estavam a utilizar os testes de forma diferente. Ou seja, chegámos ao 

ponto – já não sei se foi no final do primeiro período – de contrapormos tudo e isto e vermos: para 

que é que isto vai servir? Ou seja, não serviu para nada. Obviamente nunca poderíamos fazer 

comparações com aquele tipo de dados porque as coisas tinham sido feitas de formas diferentes. E 

ficou uma conclusão: todo o tempo que nós acabámos por aplicar aqueles testes foi perdido, 

basicamente. Perdido, perdido nunca seria porque se nós continuássemos a aplicar ao longo do 

ano a única comparação que nós poderíamos fazer era em relação a este determinado aluno nas 

nossas turmas. Este determinado aluno no início estava assim e no final assim. Agora, em relação 

daquela turma na escola era muito difícil ou impossível, obviamente. De alguma maneira acho que 

estas coisas podem ser ultrapassadas, logo no início do ano, obviamente, se as coisas forem 

explicadas, mas em todos. Até mesmo as pessoas que estão na escola acabam por ter dúvidas 

nestas situações. Não sei se isso passará por reuniões atrás de reuniões, porque não é o mais 

indicado senão passávamos ainda mais tempo na escola. Se calhar estou a identificar mais 

problemas e não a criar resoluções para eles, mas é aquilo que eu sinto. Nunca pensei na forma de 

actuar e na forma de os resolver. Dei aqui este aspecto concreto e se calhar lembrava-me de 



outros mais. Mas realmente acho que tem alguma importância. Se as coisas podem ser melhoradas 

e mais perfeitas porque não? Se calhar agora lembrava-me da própria avaliação, que é aquilo que 

acaba realmente por ser mais importante nas nossas disciplinas, não é? Muitas vezes os critérios 

estão definidos, mas eu aplico-os de uma determinada maneira e os outros aplicam de outra. Por 

exemplo estou-me a lembrar em relação ás faltas – e isto acontece n vezes nas escolas – uns 

aplicam de uma maneira, outros aplicam de outra. Estou a falar de faltas de atraso, faltas de 

material, etc. Muitas vezes só no final do ano é que nós damos conta que faltas de material nem 

sequer existiam naquela escola. Mas eu marco! Mas eu faço assim! Na escola isto é para ser feito 

assado! E as coisas acabam por de certa maneira… existem documentos, é verdade. Mas se as 

coisas forem expostas de outra forma eu acho que a coisa é melhorada. Isto nas escolas em que 

existem documentos. Já tive situações em que tive escolas em que não havia nada.  

 

H – Achas que o tutor pode ser essa pessoa que concentra a informação… 

 

A – De alguma maneira ser o ponto, o núcleo duro… o núcleo que acabe por transmitir, não só 

àqueles que já lá estão, mas àqueles que vêm de novo. E não ser só uma mera entrega de papelada, 

porque é. E chega a haver – na Amadora aconteceu isso – ser eu próprio a ir à procura dessa 

informação. Havia umas gavetinhas que tinham os critérios de avaliação, os testes que eram 

realizados do Fitnessgram, etc. E ser eu ir buscar e a ir à procura e muitas vezes nem haviam 

exemplares, já não havia fotocópias tiradas e só passado algum tempo é que eu tinha acesso a essa 

informação. Eu vou-me lembrando das coisas aos poucos. Até determinado momento estava a 

fazer de uma forma e a partir daí tenho de fazer de outra forma diferente. E eu próprio, no meio 

destas embrulhadas todas,  

Penso: eh, pá! Estou a ser um mau professor! Estou a dar o melhor de mim, de forma consciente, 

mas quando me deparo com estas situações eu vejo que tudo que foi feito dali para trás está mal 

feito! E acabo por de alguma maneira, eu próprio sentir-me mal, porque não estou a trabalhar da 

melhor forma. Mesmo de forma inconsciente não estou… não é de forma inconsciente. Estou a 

fazer aquilo de forma consciente. Não tenho é consciência ainda porque não tive acesso a essa 

informação. E acabamos por de certa maneira ficar algo intranquilos. Outra coisa que é uma 

dificuldade – e acho que é uma dificuldade também para todos – é a falta de motivação que nós 

sentimos, contratados, muitas vezes quando ingressamos numa determinada escola e já sabemos 

que temos ou é um horário incompleto e que não o podemos completar e temos de estar com 

aquele horário até ao final do ano. Um horário incompleto que é temporário. Nós já sabemos com 



o que poderíamos contar e que essas possibilidades podem acontecer. Mas indo para uma escola e 

acabando por ter essa realidade nas mãos uma pessoa fica desconsolada e digo sinceramente que 

acabo por de alguma maneira desmotivar em relação àquilo que me é apresentado. E não 

podendo de maneira alguma completar horário, ou não podendo de maneira alguma transformar 

aquele horário temporário e completo. Isto é uma grande dificuldade até mesmo para o nosso 

processo de ensino-aprendizagem. Quem acaba por ser penalizado são os inocentes, que são os 

miúdos, os alunos, que nem sequer sabem que aquilo que está a ser dado se é bem feito, se não é 

bem feito, vão fazendo…  

 

H – Queres acrescentar alguma coisa que… 

 

P – Nunca pensei no assunto. Não sabia. Estava a leste, e sou apanhado assim meio desprevenido. 

Não estou a ver assim como é que essa situação possa ser viável. A acontecer penso que não seja 

mau. Em que vertentes? Acredito que aquela da avaliação penso que não seja a melhor. Penso que 

seja numa base do discurso, do debate, da troca de ideias, na troca de experiência, na troca de 

métodos de trabalho, etc. Eu penso que até nesta parte da avaliação de desempenho em que já 

foram observar aulas… eu acho que a pessoa que acaba por estar incumbida desse tipo de tarefas 

não é a pessoa mais indicada para o estar a fazer. Não digo que seja um mau professor, não sei. 

Não sei se será, porque também nunca tive a preocupação de estar a ver as aulas dela, etc. Mas 

não acho a pessoa mais indicada para o estar a fazer. Primeiro porque é uma pessoa 

completamente… não é sociável, nem sequer sabe socializar com as outras pessoas. É uma pessoa 

completamente recta e realmente nem sequer acaba por… e é o coordenador – a quem acabe esse 

papel. Faz as coisas sempre escondidas. Há ali uma série de problemas que… eu neste momento 

nem tenho qualquer tipo de relação com eles, porque nós como somos PIEF somos uma coisa à 

parte e só nos reunimos com eles porque somos do mesmo grupo. Basicamente é isso. Mas digo 

sinceramente, se calhar as pessoas que acabam por trabalhar directamente como ele, aquilo não é 

fácil. E eu digo assim: realmente uma pessoa destas estar à frente de um processo destes, que é 

bastante importante para nós – para ele pouco ou nada interfere, mas para nós interfere e 

bastante – eu não sei até que ponto é que será o melhor, não sei… acaba por falar em questões de 

indisciplina e isto depois falando com outros colegas meus, na própria aula dele acaba por ser uma 

coisa bastante difícil. Eu nunca vi, não sei se é verdade, se é mentira, mas nós muitas vezes vamos 

contrapondo ideias e é o que realmente se ouve falar. E ele acaba muitas vezes falar dessa tal 

vertente da disciplina e depois acaba por pecar: faz aquilo que eu digo não aquilo que eu faço. É 



mais essa vertente. Portanto não sei se essa vertente da avaliação será a melhor. Agora, ser o 

titular, essa função ser incumbida a uma pessoa titular só por ser porque ela é titular, penso que 

não seja a melhor forma. Falei em relação a essa formação. A esse apto ou não apto através de um 

exame. Não sei. Foi aquilo que eu acabei por dizer agora, porque realmente foi o que me veio à 

cabeça. Não sei se era o melhor método se não.  
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