
H – Já falamos em traços gerais sobre o tema do trabalho, o primeiro assunto que eu gostava que referisses 

tem a ver com o teu início de carreira como professor, fala-me um pouco daquilo que foi o teu início de 

carreira. 

 

M – O primeiro ano que fiquei colocado? 

 

H – Depois da licenciatura, a primeira vez que leccionaste? 

 

M – Eu devo confessar que entrei assim um bocadinho de pára-quedas na escola. Tive também alguns 

probelmas no estágio… eu e o meu colega de estágio. Problemas no sentido, puderia ter corrido melhor em 

relação com os orientadores, não correu bem e fez com que entrasse com um pé atrás depois de um primeiro 

ano da profissão. Senti algumas dificuldades, nomeadamente nunca tinha tido, (como no estágio tive 7º e 8º 

ano) no primeiro ano de profissão tive secundário. Foi uma diferença. Nunca tinha lidado, digamos assim, com 

jovens mais próximos, com 18, 19, 20 anos e apanhei alunos até mais velhos, 21, 22 anos e tive alguma 

dificuldade na relação… é natural. Com turmas só de rapazes tive alguma dificuldade na condução das turmas, 

uma vez que sempre lidei com crianças. Não tinha essa experiência. Senti dificuldades – e continuo a sentir – 

nas outras funções que cabem ao professor. As questões dos outros orgãos de gestão ou de direcção de turma. 

Eu no estágio assumi a direcção de turma no segundo período, mas não foi muito efectiva e, portanto nessa 

área sinto dificuldades. Tive no estágio direcção de turma depois ainda não tive, mas sinto que vou sentir 

dificuldades mais nessa área administrativa. Não tenho assim tantas luzes. Neste momento posso dizer que é 

um receio que eu tenho quando tiver direcção de turma ou quando tiver outro cargo para além da leccionação 

das aulas. 

 

H – Sentiste dificuldades em que aspectos? No plano didáctico, na integração da escola? Consegues identificar-

me algumas dificuldades que tenhas sentido? 

 

M – Na leccionação propriamente dita, eu acho que reflicto, se calhar até reflicto demais… e portanto consigo 

elaborar os planos didácticos, as unidades didácticas e invisto bastante nisso. Portanto, a esse nível… é lógico 

que ainda tenho dificuldades em relação ao objectivo de determinadas matérias, mas a esse nivel cumpro. 

Agora, como eu disse há pouco, tenho dificuldades é mais naquela parte burocrática, de decretos-leis, 

nomeadamente tenho dificuldade, por exemplo – isto é uma conversa mais informal – nas reuniões de grupo, 

de departamento, quando são colocadas aquelas questões de decretos-leis, da parte administrativa eu aí não 



me sinto tão à vontade. A nível da leccionação neste momento superei algumas dificuldades, mas penso que 

não tenho tantas dificuldades a esse nível. 

 

H – E em relação à gestão de conflitos dentro da própria classe? 

 

M – Gestão de conflitos... 

 

H – Tens tido dificuldades? 

 

M – Tenho tido os dois extremos, turmas muito boas e turmas problemáticas. A nível do secundário e eu tenho 

feito... consigo lidar melhor com os conflitos e consigo gerir melhor as consequências dos comportamentos que 

observo. Ao nível do básico, já tive 7º, 8º e 9 ano e não consigo adoptar a melhor atitude face a determinadas 

situações que observo nos alunos. Portanto ao nível do básico sinto uma dificuldade imediata que tenho neste 

momento... tenho que continuar a ler e a trabalhar para ver se consigo superar...  

 

H – Sentiste dificuldades quando chegaste à escola em termos de orientação na própria escola, saber como as 

coisas funcionam?  

 

M – Eu não sou muito curioso é um facto… vou-me afastar um bocadinho… mas… eu fui atleta durante muitos 

anos e eu gosto mesmo é da prática digamos assim e gosto de ensinar e gosto de observar a evolução dos 

alunos. Portanto nestes primeiros anos que estou na profissão essa tem sido a minha preocupação. Sinto 

também que não estou tão integrado como se calhar deveria estar e uma vez que este ano vou ser avaliado – 

porque estou contratado vou fazer aquela ficha de auto-avaliação – penso que vou escrever claramente que 

uma das minhas dificuldades seja a integração, ou seja, a minha participação na escola. Devia ser mais 

participativo. Não só aqui no grupo de EF mas alargar-me mais e talvez participar mais no conselho de turma, 

nas actividades do conselho de turma. Tenho investido mais naquilo que me formei que é mesmo nas 

disciplinas de EF. Sinto que nestes poucos anos que tenho de profissão não tenho investido nessa outra área e 

por isso mesmo é uma lacuna digamos assim, na minha vida na escola. 

 

H – Que dificuldades tens sentido e como é que tens conseguido superar? 

 



M – É mais com esforço pessoal, sinceramente não tenho investido muito nessa área. Eu neste momento quero 

ser um bom profissional para aquilo que me formei concretamente, que é na leccionação das aulas. Essa é a 

minha preocupação primeira. Não sei se estou a ser mais correcto ou não, mas é a minha preocupação e eu 

tenho-me desleixado na outra parte, na minha participação na escola, em todas as estruturas e orgãos da 

escola que tenho deixado para trás. 

 

H – Falando da leccionação, as dúvidas que vais sentindo, vais vendo, falaste na evolução dos miúdos… tens 

procurado… 

 

M – Eu gosto de observar aulas dos colegas... Não observo na totalidade, mas gosto de estar 20min a assistir a 

uma aula de outro colega.... e por aí tenho depois confrontado algumas situações que se passam nessas aulas 

com aquilo que se passam às vezes nas minhas. E isso é uma forma de eu superar algumas dificuldades que 

tenho. Leio bastante, uma das coisas que tenho feito nos ultimos tempos é tentar recuperar alguns dos 

conhecimentos que eu tive nas cadeiras dos dois primeiros anos do curso, alguns conhecimentos que eu já 

perdi, nomeadamente ao nível da avaliação. Uma das dificuldades que eu tenho na leccionação é a avaliação 

sumativa... portanto é aferir onde é que o aluno está… no secundário...se é um 12… no salto em comprimento 

se está ao nível do 12, se está ao nível do 14… tenho dificuldade na avaliação. Portanto, tenho lido e tenho que 

ler mais e recuperar esses conhecimentos que já ficaram e que eu dei nos primeiros anos do curso. Isso é outra 

forma de tentar melhorar. 

 

H – Que tipo de apoio gostavas de ter tido durante este ano? Ou se gostavas de ter tido algum apoio? 

 

M – Acaba por ser um apoio, mas gostava de ter tido mais acções de formação, organizadas pelo grupo, no seio 

do grupo. Na Damaia, quando estive colocado não tive muito, aqui já tivemos uma de ténis. Através de acções 

de formação e talvez o coordenador de departamento pudesse ter um papel mais interventivo junto daqueles 

colegas que estão a iniciar a profissão. Isto é apenas uma ideia. Talvez aquele papel de supervisão…talvez 

pudesse neste caso estabelecer com o coordenador de departamento esse tipo relação. Mas talvez o não 

estabelecimento dessa relação passe por mim, talvez também tenha que ser através da minha iniciativa que 

possamos depois entrar nessa relação. Não tive essa iniciativa. Como disse às vezes também fico um bocadinho 

no meu lugar e mexo-me mais em casa e não com os outros, mas tem haver com a minha personalidade. 

 



H – Agora imagina que tinhas um tutor que é a pessoa responsavel pelo acompanhamento dos professores em 

incio de carreira na escola, que funções é que tu associarias a este tutor? 

 

M – Funções da parte dele? De supervisão, acompanhamento das aulas, debate de ideias, resolução de 

problemas, gestão de conflitos, de registo, foi uma coisa que aprendi no estágio, o facto de registar as aulas, 

registar as situações que acontecem nas aulas – tem a ver com o debate –  e debater essas questões com esse 

tal tutor. Não sei se me vais colocar a questão, mas também é uma dúvida que tenho em relação as questões 

que me estás a colocar, esse tutor teria alguma formação a mais daquela que... 

 

H – Diz-me tu... Achas que devia ter? 

 

M – Eu acho que sim, também tem a ver com aquela questão da avaliação, quem é que nos vai avaliar...  

 

H – Que ti+o de formação é que achas que teria? 

 

M – Há um mestrado em supervisão pedagógica e penso que quem sai daí sai com um horizonte mais 

abrangente em relação àquilo que depois deve fazer. Mas eu penso que sim. Que deveria ter uma formação 

orientada para essa função, uma formação especifica. Não sei se qualquer professor, não só o coordenador mas 

qualquer professor, se está habilitado em termos de competências para depois conseguir orientar, digamos 

assim, o colega. 

 

H – Essas competências resumem-se à formação especializada ou consegues identificar outro tipo de 

competências que sejam fundamentais, para além da formação especializada não é... 

 

M – Penso que as competências associadas a um professor já tens aí a liderança, a gestão de pessoas, digamos 

assim, que também está ligado à própria profissão de professor de EF. A esse nível não consigo agora 

descortinar outro tipo de competências. Mas penso que uma orientação específica era fundamental. 

 

H – Em termos pessoais por exemplo. Achas que existem caracteristicas pessoais mais indicadas para o tutor? 

M – O relacionamento que estabelece com os colegas, questões de bom senso, estas questões todas tão 

relacionadas… 

 



H – Em termos profissionais, caracteristicas profissionais que tu consideres também de eleição para esse tutor? 

Imagina que és responsavel pela selecção de um grupo de tutores para integrar a escola, quais eram os teus 

critérios de selecção? 

 

M – Teriam que passar nessa formação mais especializada, o reconhecimento dos seus méritos enquanto 

profissional… 

 

H – A experiência seria importante? 

 

M – Penso que sim, mas aliada fundamentalmente à questão da formação orientada porque às vezes a 

experiência…nós sabemos que o conhecimento está sempre desactualizado por isso é que eu penso e volto a 

bater na mesma tecla que é preciso uma orientação, uma formação dentro dessa área porque há conceitos que 

um tutor deve conhecer para acompanhar as aulas. Por isso é que disseste que é muito ténue a fronteira entre 

um orientador de estágio e um tutor mas penso que parte da formação é semelhante. O que um deve ter é o 

que o outro também deve ter a esse nivel. 

 

H – A avaliação seria uma função importante nesse tutor? Ter a capacidade para avaliar, para conseguir ajuizar? 

O que tu estás a associar a supervisão pedagógica? 

 

H – Imagina que temos um tutor que tem um mestrado em supervisão pedagógica, isto seguindo a tua ideia, 

ele é capaz de fazer o quê? Que tipo de competência é que lhe confere um mestrado em supervisão 

pedagógica? 

 

M – Não conheço os conteúdos do mestrado de supervisão pedagógica mas associo à tarefa que depois um 

orientador de estágio tem, por exemplo: eu recordo-me no meu ano de estágio tive dois orientadores – vou-me 

afastar um bocadinho por aqui e depois já concluo – tive um orientador na escola que penso que não estava ou 

não tinha as competências necessárias para acompanhar os estagiários; e da faculdade veio uma orientadora 

que tinha conhecimento a mais, o que até gerou alguns conflitos. Penso que o tutor deverá ter competências 

ao nivel do acompanhamento do seu colega. Quando falo de acompanhamento, falo em ter conhecimento 

sobre gestão de conflitos, de liderança, conhecimento ao nivel da avaliação dos alunos, ao nivel de outros 

aspectos que tem haver com a própria EF, com a estrutura, com preocupações que o professor deve ter no 

espaço de aula. Acho que será mais por aí. Preocupações que nem sempre estão a ser cumpridas pelos 



professores de EF e há determinadas preocupações que vem nos livros e que depois não são postas em prática 

pelos colegas e penso que esse tutor deve ter conhecimento desses aspectos todos. Técnicas e estratégias de 

ensino é outro aspecto que considero importante. 

 

H – Que relação deve ter com o tutorado? 

 

M – Uma relação informal, normal no seio de um grupo de EF, no entanto, sendo informal não deve resvalar 

para uma relação sem… 

 

H – Sem exigência? 

 

M – Sim. Sem exigência… sem exigência. Quando naqueles momentos que é necessário o debate de ideias, o 

acompanhamento de aulas, deve haver uma exigência de parte a parte. Mas no resto penso que uma relação 

informal – como se tem num grupo de EF – penso que não é por aí que as coisas não possam funcionar. Agora 

tem que haver, como disseste bem, exigência, quer duma parte quer doutra. 

 

H – Que tipo de exigência é que possas ter em relação a um tutor? 

 

M – Eu tenho que ter a consciência exacta do que tenho que cumprir. Não posso ficar à espera, se a relação que 

tenho é informal, ficar à espera que depois o tutor passe paninhos quentes naquilo que eu faça menos bem. 

Acho que tem que haver sempre um bocadinho de exigência. Da parte do tutor também. Naqueles aspectos 

mais criticos tem que haver exigência, um contributo para a melhoria do colega. 

 

H – Em que aspectos é que falhou o teu orientador de estágio? 

 

M – Ele quando se prôpos para orientação penso que não estaria a ver bem onde se ia meter. Onde é que 

falhou? Mesmo naquelas questões que eu falei há pouco, fundamentais num espaço de aula como professor, 

vou citar exemplos básicos: deslocamentos no espaço de aula, atenção a determinadas situações como focos, 

onde poderá haver maior foco de conflitos, onde poderá originar, em que zona puderá haver mais conflitos. 

Isso são situações basicas que eu penso que o meu orientador é bom profissional, mas a outro nível de 

supervisão de outro colega que se está a formar estava aquém desses conhecimentos que deveria ter dado. 

Passou por aí, portanto o contributo que deu para a melhoria não posso dizer que tenha sido muito e eu tenho 



que dizer, que apesar de já ter treinar crianças e jovens no atletismo, como eu sempre tive ligado a essa 

modalidade estava mais à vontade, mas eu não tinha praticamente experiência nenhuma na leccionação. Agora 

estou muito melhor. mas nos primeiros treinos que dava no atletismo cometia bastantes erros. Ainda os 

cometo, mas cometo menos e aí não tinha nenhuma experiência na leccionação e daí ter achado – e continuo a 

achar – que o contributo do orientador de escola não foi muito para a melhoria, já o orientador da faculdade, 

deixando de parte outros aspectos, penso contribuiu bastante para que eu melhorasse. Aprendi determinados 

princípios que são fundamentais para leccionar as aulas. 

 

H – Achas importante o tutor observar de uma forma sistemáticas as aulas? 

 

M – Acho fundamental. 

 

H – Em que sentido? 

 

M – Acho fundamental. Citando o Professor Jorge Araújo – ele fala do treinador do treinador – todos 

cometemos erros, ou pequenos erros, e é sempre necessário haver alguém que está de fora, que tem uma 

perspectiva de forma indiferente que naquele aspecto ou noutro nós falhamos. Temos ali pontos que nos são 

ditos que nós depois podemos melhorar. É ao nível desse aspecto que… 

 

H – Tens alguma sugestão a fazer ao trabalho do tutor? Algum aspecto que não tenhamos falado que achas que 

importante? Na relação tutor tutorado... 

 

M – Penso que devem haver reuniões regulares entre os dois, e concretas e especificas para melhorar as 

competências, a prática do colega. A observação é importante. Devem haver sempre momentos, findo algum 

tempo… deve haver momentos em que os dois se juntam para discutir essas questões todas. 
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