
H – Queria que me falasses primeiro sobre como correram estes primeiros anos de carreira.  

 

A – Estes três anos tem sido um bocadinho… sozinho, num aspecto do horário. Sempre que fui 

colocado com um horário incompleto – dez horas, catorze horas e agora 14 horas outra vez – 

têm sido uns horários… como são pequenos passo pouco tempo na escola. Como passo pouco 

tempo na escola, o contacto também com os outros professores é mais pequeno. Ainda por 

cima, nas outras escolas, nem foi como esta que entrei em Outubro e sairei em Agosto. As 

outras foi a meio do ano troquei outra vez de escola, ou seja, mais outra vez… conhecer outra 

vez os novos colegas, o contacto foi sempre muito esporádico. Portanto também foi mais difícil 

tentar contactar com as pessoas e ter aquele contacto mínimo entre… com todos. Nesse 

aspecto do contacto social foi mais difícil. Em termos dos alunos não foi tão difícil. Pensava que 

ia ser difícil porque o meu estágio em certos aspectos foi complicado, também pelo esquema 

que foi e agora o que é. O nosso estágio era o antigo, aquele em que ficamos com a 

responsabilidade total das turmas e, portanto, nós é que temos a responsabilidade total de 

tudo. Neste momento, acho que os professores agora para… portanto, o orientador é mais 

participativo, etc. Nesse aspecto, por acaso tive uma das turmas mais problemáticas da escola 

e pensei: agora estou sozinho e tal, posso ter aqueles problemas… nesse aspecto também não 

tive problemas com os alunos e pensava que ia ter! Já estava preparado para esses problemas. 

Já estava preparado para sentir algumas dificuldades e se calhar não ter… o meu contacto não 

era muito próximo com os professores e, portanto ia-me sentir um bocado isolado e sem ter 

um orientador para: o que é que posso fazer nesta situação e assim… e os colegas… os colegas 

também… mais os colegas até. No estágio falamos mais entre nós: o que é que fizeste? O que é 

que ele fez? Agora não temos esse contacto com os outros professores devido ao limite de 

tempo. A pergunta ao professor e ao colega com mais experiência que se pode colocar não se 

punha. Também não tinha aquela confiança para estar a fazer esse tipo de perguntas. Por 

aspecto estava mais isolado. Mas como não tive nunca assim… com os alunos foi sempre um 

contacto com… tanto eles como eu – entre eles há sempre aquele… – mas nunca tivemos 

problemas. Tive sorte até agora. Acho que o estágio também me deu essa tarimba e nessa 

experiência estive sozinho. Ali estava sozinho. O orientador ia lá ver uma aula ou outra e o 

resto do tempo era eu. Eu é que estava ali. Agora com este acompanhamento, por um lado é 

bom, porque a pessoa está ali, o orientador está ali sempre nas costas. E se calhar por outro 

lado tem as suas desvantagens, porque a pessoa depois vai para a escola e se não tiver esse 

tutor se calhar sentia-se mais desamparada. Chegar à escola e: agora estou mesmo sozinho! 

Assim eu passei já essa fase no estágio e agora é mais fácil lidar com algumas dúvidas que eu 



tenho, porque já passei por elas e tive de as resolver sozinho. Uma dúvida ou outra que podia 

ter, mas já as passei. Não todas, mas sentia a responsabilidade ali comigo.  

 

H – Quais são os aspectos que consideras mais gratificantes neste início de carreira? 

 

A – é difícil. Se calhar não há muitos aspectos gratificantes. Primeiro porque horários que nós 

temos. Uma pessoa entra e tem um horário incompleto: logo aí a pessoa acaba por estar… 

quer começar, está cheia de energia, os professores quando chegas dizem: está ali um 

professor novo com energia, vocês é que vão acompanhar isto, a gente está quase de saída… 

eu até gostava de fazer essas coisas todas que vocês estão a dizer mas eu estou aqui catorze 

horas. Posso ficar mais, mas se calhar as catorze horas não chega, em termos de vencimento é 

pouco, eu tenho de arranjar outra coisa, não é? Portanto, não posso estar aqui os dias todos 

de certeza na escola, estou a trabalhar noutros sítios. Em termos de horário e em termos de 

vencimento não é gratificante é uma desvantagem. Não estou a ver assim… gratificante, no 

fundo, é nós vermos os alunos a evoluir, é só isso. É o ensino deles, a aprendizagem deles 

também não se adequar à parte mais técnica, mas em termos de passarmos alguns valores: 

comportamento, darem-se uns com os outros, de respeito – que na escola está a começar a 

perder-se – mas para mim esse é o aspecto mais interessante e que eu penso pelo menos 

salvaguardar nas minhas turmas esses valores. Passar para eles. Gratificante em tudo o resto 

não vejo assim nada em especial, até porque quando eu chego à escola com o meu horário e 

peço mais horas e não há, porque não há dinheiro ou não há e não sei o quê. Só entraves, só 

aspectos negativos. É verdade! Queremos um equipamento novo, queremos os campos 

pintados… não vejo aspectos positivos assim… neste momento não estou a ver assim grandes 

aspectos positivos ou gratificantes. 

 

H – Já referiste que não tiveste grandes dificuldades. Gostava que explorasses um pouco mais 

esse ponto no que diz respeito por exemplo às dificuldades que possas ter sentido na inserção 

escolar, com os alunos – no comportamento ou na própria didáctica. Sentiste dificuldades 

nesses aspectos? 

 

A – em termos mais da aula – como te disse há pouco – tive no estágio vários problemas com 

uma das turmas em termos disciplinares, porque eram alunos já… alguns iam quase já para a 

tropa, e foi mesmo a meio do ano. São alunos mais complicados porque é aquele choque, não 

é? Uma pessoa está no secundário e são todos mais ou menos da mesma idade, mesmo os 11º 

e os 12º e eles uns com os outros não se dão totalmente bem mas há ali uma harmonia. 



Quando se tem um aluno que tem dezoito anos e a meio do ano vai para a tropa e outro com 

17 e depois temos uns com 14 anos, há ali um choque… até nas actividades que tu queres 

propor. Obriga-te a fazer: esta actividade é muito difícil para os de catorze, mas muito fácil 

para os de dezoito… quer dizer, ficas ali: e agora? Tenho de criar na altura aquela diferenciação 

no ensino. Tentar criar nos exercícios aspectos ou a parte mais fácil e tentar que esse exercício 

vá para a parte mais difícil que é para abranger uns e outros. Só que depois há aquelas 

situações de jogo: a maturação é diferente, a força é diferente, a velocidade é diferente e tudo 

isso depois choca um bocadinho na sala de aula. Como tive essa gestão de conflitos logo nessa 

altura – foi um bocadinho mais complicado para mi, realmente foi – mas no final do ano penso 

que cumpri. Neste momento, nas situações de conflito já estou um bocadinho precavido, uma 

pessoa vai aprendendo aqueles “truquezinhos” e começa-se a precaver desses aspectos de 

conflitos. Tenho situações de conflito, claro, na aula, e mais entre os alunos mais do que 

comigo. Nesse aspecto não tive assim nenhuma situação de estar directamente ligada comigo. 

Portanto, penso que dificuldades nesse aspecto não tenho assim grandes… 

 

H – Com os alunos tudo tem corrido bem… 

A – Acho que sim. Para já sim. Espero bem que… toda a gente diz que vai ter pelo menos um 

caso com um aluno que se vira ao professor. Aí penso que vou sentir… não sei. Vou sentir 

muita dificuldade. Espero que na altura me saia alguma coisa bem. Vai de certeza surgir. Entre 

os alunos até agora resolveu-se a situação. 

 

H – Mudaste de escola três vezes. Nunca tiveste dificuldades em perceber como a escola 

funcionava? 

 

A – Aí tive sempre. Tive um bocadinho porque não estava… começava a conhecer a escola 

quando mudava de escola e nunca dava para conhecer toda a gente, todas as coisas que é 

importante até no início. Até podíamos falar da continuidade na escola. Porque é que os 

contratados não podem ficar na mesma escola durante três anos? Porque não? Há vários 

meios que podem ajudar o professor. Ainda agora se falou no aluno… há várias associações 

que podem ajudar de certa forma… o problema também é fora da escola com os alunos: os 

problemas dos pais, da toxicodependência e droga, etc. Se eu não estou na escola o suficiente 

para conhecer quais as instituições aqui à volta que me possam ajudar – o director de turma 

também pode… – mas nós somos do desporto, que é uma coisa fácil de tentar puxar os miúdos 

para a prática do desporto. Nem que seja organizar isto ou aquilo. Se eu não estou na escola 

cinco, seis meses, para conhecer a associação cultural x, o clube ou o pavilhão 



gimnodesportivo, para saber quais são os torneios… Ainda há pouco tempo foi um professor 

de há uns anos que disse – eu tinha acabado com os alunos o desporto escolar, acabámos a 

fase competitiva e os miúdos andavam aí um bocado mais à solta e a desmotivação é evidente, 

não há jogos – ele é que me disse: há aqui a seixalíada, há aqui mais, podes ir lá com os 

miúdos… e realmente… estando na escola o tempo suficiente, um ano ou dois ou três, uma 

pessoa começa a conhecer um leque de associações e de torneios em que se pode envolver a 

escola e os miúdos de uma forma diferente. Não é estando aqui seis meses que tenho aquela 

acção que gostava de ter. Isso é prejudicial para os alunos e para mim. Estou sempre a mudar 

de ares, nunca estou numa escola… que seja três anos. Nesse aspecto essa política dos três 

anos até acho que está… era um dos aspectos mais fundamentais. Tanto posso estar aqui 

como no outro dia estar no Alentejo… 

 

H – Tudo no sentido de melhorar a inserção dos próprios professores na escola… 

 

A – Claro, claro. Eu aqui já conheço os professores. Agora este ano que passei mais fixo de 

Outubro a Agosto já conheço… claro que me ajudou eu já ter estado aqui na escola, não digo 

que não, mas ajudou-me no aspecto em que nas outras escolas, por exemplo, há aquela 

integração social: o jantar de convívio de professores. O que é que pode ser melhor do que tu 

participares? Tu és novo na escola. Chegas à escola e há logo um jantar de Natal ou um 

RallyPaper. Participas nessas actividades para ter outra dinâmica. A integração social é aqueles 

dez minutos na sala de professores nos intervalos? Este ano consegui participar nesses 

convívios que não consegui nas outras escolas, que sai em Dezembro, ia lá aos jantares não 

conhecia quase ninguém, logo no dia a seguir ia logo embora, portanto acho que isso ai, 

estando na escola, para o ano por exemplo, é uma vantagem enorme eu já conhecer os 

professores todos, fiz um jantar, fiz aqui, fiz ali… quer dizer é uma envolvência que achei 

também mais difícil, claro, do que no estágio, porque no estágio estamos constantemente a 

precisar de coisas para o nosso estágio, obrigatoriamente temos mais actividades, logo aí 

passávamos muito tempo no conselho executivo: tínhamos que pedir autorização para isto, 

tínhamos que mandar um fax não sei para onde, ou seja o nosso contacto naquele ano até 

valeu por três, porque tivemos sempre em contacto com os professores. Precisávamos dos 

professores para isto, para estas actividades, tinham de lá estar, tinham de levar os alunos. 

Tínhamos os jogos de praia e tínhamos de levar os alunos para a praia e os professores tinham 

de ir todos. Aquilo é organizadíssimo. Estando assim na escola e criar essas actividades mais 

pontuais é importantíssimo. É preciso dois ou três anos para… continuidade, isso aí era uma 

mais valia para o ano saber que vou ficar na escola, saber já as condições, o material que tenho, 



os professores com quem eu posso contar, as associações que eu gostava de ver à volta… era 

uma mais valia.  

 

H – Como tens conseguido superar essas dificuldades? Nos diferentes planos… Falaste em 

gestão de conflitos, mas noutros planos como tens superado as dificuldades que se vão 

apresentando no teu trabalho dia-a-dia? 

 

A – Devo dizer que o meu estágio… a faculdade tem aí … acho que o nosso estágio estava 

muito bem organizado. Não conheço outras faculdades para falar bem ou mal – sei por alguns 

colegas que também era puxado na mesma – mas penso que a estrutura do nosso estágio 

obrigava-nos a… chegávamos ao fim do ano com uma bagagem em termos de preparação e 

organização de aulas que automaticamente passa para os outros anos, quer dizer, é quase 

impossível eu não programar qualquer coisa. Não é como no estágio em que tinha um plano 

de aula em todas as aulas, uma unidade didáctica. Foi um estágio muito puxado nesse sentido 

em que nos diziam várias vezes: vocês podem fazer mil actividades, estarem todas bem, todas 

bem organizadas, terem corrido de uma forma espectacular, mas se isso não está no papel não 

vale de nada. Em termos de classificação isto é zero. Tinha que estar tudo organizado, tudo no 

papel para eles avaliarem. Isso obrigou-nos a estar constantemente a preparar as aulas, a 

organização desde o plano anual da turma, com a unidade didáctica e aqueles patamares 

todos até chegar ao plano da aula. Em relação a isso, de Educação Física, acho que foi muito 

bom. Depois houve umas lacunas noutro aspecto que é as áreas não curriculares: a Formação 

Cívica, a Área de Projecto e outra que eu agora não me recordo. Neste aspecto acho que não 

houve uma preparação tão forte e aí é que eu ainda posso sentir… ainda não tive nestes três 

anos e acho que vou sentir alguma dificuldade porque o acompanhamento era feito com a 

directora de turma na escola, uma colega que, apesar de o nosso orientador ver o nosso 

projecto – se estava todo organizadinho, o que íamos dar em formação cívica e assim… a nossa 

programação – não ia lá, não nos via a dar a aula dentro da sala de aula. Aí era a nossa colega 

que… éramos os dois a dar. Eu dei uma aula sozinho porque ela teve de faltar. Portanto dei 

uma aula. Nesse aspecto e na área de direcção de turma – ela também nos ajudava nesse 

aspecto, no contacto e naquela burocracia toda… no contacto com os pais – nesse aspecto… 

nessa área é que sentirei mais dificuldades porque não tive acompanhamento e aí é que 

poderia haver o tal tutor no ano a seguir, talvez para nos ajudar nesse aspecto. Porque é 

totalmente diferente eu dar uma aula lá fora e dar numa sala de aula. Sinto essa diferença e é 

mais difícil lá dentro. Quando tiver isso tenho de preparar mesmo muito bem porque acho que 

vai ser muito diferente. Ela estava sempre lá… é o paralelismo do estágio sozinho e do estágio 



que é agora em que está sempre uma pessoa nas costas. É isso que eu vou sentir. Ela estava 

sempre lá presente, conhecia a turma do ano anterior – lá está a continuidade – ela conhecia 

toda a gente e eu ali fui a reboque e foi bastante fácil porque eles tinham… os respeito estava 

lá, a disciplina também. Aquilo era só estar ali e gerir aquilo. Nos próximos anos acho que vou 

sentir alguma na área da Formação Cívica, talvez… na Área de Projecto, na direcção de turma, 

porque já tive há… foi em 2004, há quatro anos. Portanto, aquela questão toda que não me 

posso esquecer – até de uma careta registada não me posso esquecer porque é importante – 

avisar os pais disto ou daquilo. São pormenores que uma pessoa fica…  

 

H – Isso é o tipo de funções que associas ao tutor? 

 

A – Sim, penso que podia ser, para além da… porque eu estou a sentir essa… provavelmente 

vou sentir essa dificuldade quando vier o tutor. Se estou de acordo ou não com o tutor, se 

calhar devemos deixar para outras questões ou para outra discussão. Não sei também quais 

serão as tarefas dele… não sei bem o que é que ele abrange… 

 

H – Quais são aquelas que tu achas que teriam mais pertinência? 

 

A – O mais importante seria ele não é estar presente, é ajudar… penso que passando o estágio 

também começa a… se o tutor tiver no ano seguinte tivermos outra vez aulas observadas se 

calhar não seria tão… depende… agora também estou um bocadinho… o que é que será 

melhor, não é? No meu caso penso que seria desnecessário aquele acompanhamento ali 

directo. Acho que podia haver um acompanhamento mais esporádico: Podias ajudar-me nesta 

aula? Vem aqui ver esta aula para eu ver se estou a fazer isto bem. Vem ver a minha aula e dá-

me aqui uma ideia ou outra. Acho que esse aspecto para mim é que era o importante. Não sei 

como é que eles saem agora, não é? Depende. Como é diferente. A turma já não é da 

responsabilidade dele. Se calhar ele podia estar mais em cima da pessoa que ele se calhar vai 

prestar mais ajuda. Se calhar a outro de nós que já saiu neste modelo. Mas o mais importante, 

acho eu, vai ser essa fase mais da Formação Cívica e da Área de Projecto. 

 

H – Para lidar com áreas que vocês desconhecem? 

 

A – Exactamente. Tivemos no estágio… mas não foi aquele acompanhamento. Ele não foi ver 

uma aula minha de Formação Cívica, só viu aulas de Educação Física e corrigiu-me num 

aspecto ou outro que achava pior. Portanto, não esteve lá para me ajudar. A Área de Projecto 



nunca tive. Tenho de ir ver o que é que… de acordo com o Projecto Curricular de Turma, claro. 

Não é o que eu quero, tem de ser tudo estruturado. Mas como nunca tive, é uma área que eu: 

e agora? Se tiver um tutor aí, nesse aspecto teria… pode ser o coordenador, não é? Ser o 

coordenador da nossa área e: podias ir lá ajudar-me e tal? Sempre no seu horário e depois se 

calhar com uma contrapartida. Ele ter no horário dele num ano, uma hora duas horas no 

horário deles, disponíveis para que nós pudéssemos “requisitar”: vai lá à minha aula ver o que 

é que eu poderia fazer mais, ideias… não tenho experiência é mesmo…. Não tenho experiência 

nenhuma. Eles trabalharem em grupos, trabalharem dentro da aula… há métodos, não é? Há 

técnicas e estratégias de ensino para eles! Qual é a melhor? É organizá-los em grupos de três, 

quatro? Virá-los para trás ou para a frente? Não sei se essas coisas têm lógica ou não! Em 

termos de controlo. Nós na aula de Educação Física temos trabalhado assim. O conjunto… nós 

chamávamos o GIC: a gestão, a instrução e o clima de aula. Nesses três pontos, numa aula de 

sala de aula, será que eu estou… será que consigo manter esses três pontos, enfim… 

 

H – Achas importante o tutor monitorizar todo o trabalho do professor? 

 

A – O problema é que nós estamos a passar… há sempre aquela linha onde nós não sabemos 

bem onde é que ele pode actuar ou não, ou o que é que seria ideal. Também não tenho essa 

resposta bem definida. O que é que seria melhor? Porque há ali aquele espaço: eu e em que 

ele vai lá e actua sobre ti, monitoriza, está lá e vê. Até que ponto essa pressão que é constante 

vai fazer bem ou mal, não é? Há professores que reagem melhor ou pior à pessoa estar ali a 

monitorizar a 100% o seu trabalho. Por isso é que se calhar o tutor – não sei quais são as 

regras – deveria ser alguém do grupo de Educação Física para que tivesse aquele… não sei se é 

isso que está definido. O problema é que a pessoa entra na escola e não conhece ninguém e 

depois passado um ano tem outro tutor diferente e aí começa a entrar em choque. Acho que 

deveria ajudar. Não seria uma monitorização, se calhar, ali rígida. Mas penso que poderia 

monitorizar, ajudar naquilo que nós precisássemos. Acho que ele deveria ter uma ou duas 

horas, não sei, estar disponível, pelo menos. Estar disponível para se nós precisássemos 

termos alguém que nos agrade. Também temos os colegas, não é? Mas se pedirmos ajuda a 

um colega ou outro… ele tem uma aula, o outro tem não sei o quê e o outro vai para aqui… 

quer dizer… não têm aquela disposição para… claro que ajudavam, mas era um a vez não eram 

duas ou três ou quatro vezes que ia lá pedir e iam lá, de certeza… Nesse aspecto, se calhar, era 

importante. Acho que há ali ainda uma linha em que… até onde é que ele pode intervir? É 

difícil. Se ele está ali na sala de aula, depois vem o tutor e só via a aula? Só está ali na aula a ver? 

Ou intervém? E depois se intervém perde o controlo e o respeito dos alunos. Intervém sobre ti 



e os miúdos vêm e Quem é que está a mandar? E depois cada um está lá a... ficas um bocado… 

quer dizer, há ali aquela linha… não sei o que será bom ou mau.  

 

H – Relativamente às competências do tutor, que exigências achas que são exigidas a uma 

pessoa com essas funções? 

 

A – Este ano reflecti um bocadinho nisto… este ano, por causa da avaliação. Como nós temos o 

nosso coordenador a avaliar-nos, estava a imaginar: se fosse o tutor, como é que ele deveria de 

ser? E estava a pensar nisso porque neste momento, este ano, o meu avaliador era o meu 

professor de há quinze anos atrás. Está a não sei quantos anos de diferença de mim e eu 

comentei isto várias vezes com os meus colegas e com ele mesmo. Se ele me for a avaliar a 

mim ou eu a ele, não é que eu esteja mal a avaliá-lo a ele – se eu avaliar alguma coisa mal e ele 

avaliar-me a mim – não é que eu esteja mal, que ele seja mau ou eu seja bom, ou melhor do 

que ele e ele melhor do que eu… são diferentes. Ele ao avaliar-me a mim ia à minha aula e 

avaliava-me a aula. Ele ia achar uma coisa pessoalmente diferente do que o meu orientador 

que me avaliou há um ano ou dois. O orientador dizia: grande aula e não sei o quê ou está 

tudo mal, tens de melhorar nestes pontos, o teu clima de aula é horrível, tens de controlar 

aquele miúdo. Se calhar ele chegava e dizia-me: eh pá, grande aula, adorei!... E não sei quê. Se 

calhar tu já te tinhas apercebido de que aquilo não correu muito bem. Ou ao contrário, eu 

avaliá-lo a ele … acho que não estou bem nem mal, nem sou melhor nem pior do que ele nem 

ao contrário. São épocas diferentes e aprendizagens diferentes. Como é que ele me pode 

avaliar a mim e eu a ele? Eu reflecti um bocadinho e acho que devia… não sei qual seria a 

solução ideal mas esta não seria mesmo a ideal. Não estou a ver assim… o ideal seria talvez 

alguém que estivesse a meio termo, não sei. E se depois no grupo não houver alguém com 

quarenta e poucos anos? Que esteja ali no meio? Não há. E agora? E depois são formações 

diferentes. Hoje em dia todos estamos a tirar mestrados, pós-graduações, isto e aquilo, e o 

pessoal que está cá está quase tudo na reforma e não está a pensar em tirar essas… 

 

H – Achas que o tutor deve ter uma formação especializada? 

 

A – Aí acho que sim. Era outra das lacunas que possivelmente iria ter. Os meus professores que 

foram orientadores, tanto o de escola como o de faculdade, o da escola não era obrigatório ter 

nada, mas o da faculdade era obrigatório ter um mestrado em supervisão pedagógica. Aí era 

um dos pontos que eu acho que se é para avaliar tem de ter mecanismos para justificar a 

avaliação: vou-te dar isto, isto e isto. Tem uma justificação, porque estudou e tem uma 



formação adequada. E o nosso orientador era precisamente isso. Tirou o mestrado e tem um 

conhecimento mais aprofundado daquela… da sala de aula da gestão, do clima, disto ou 

daquilo. Acho que isso era um dos pontos importantes, ter uma formação. 

 

H – Tens falado na avaliação. Nas duas componentes que compõem o acompanhamento, já 

falaste da disponibilidade, do facto de ser uma pessoa presente, há outras características que 

tu aches que sejam fundamentais? De um ponto de vista pessoal e profissional? Consegues 

identificar? 

 

A – Não sei o que é… no meu estágio – falo do estágio porque é aquilo que estive mais ligado – 

e falava muito com os meus colegas e perguntava-lhes como era o orientador deles e eles 

falavam dele: ele é assim e não sei quê, o meu é isto, o meu é aquilo. Há sempre aquelas 

discordâncias naturais, não é? Nós vamos ser avaliados. E havia pessoal que me dizia: quando 

é aquilo é assim e tal. E eu dizia: gostava de ter aquele orientador. Gostava mais de ter aquele 

orientador que a minha orientadora. E, portanto, estar assim a definir um perfil… 

 

H – Porque é que gostavas de ter o outro e não a tua? 

 

A – Lá está! Estar-se a ver características… Um orientador para mim não vai ser igual a outro 

qualquer. No meu caso não me dei com a minha orientadora com as características dela, não é 

não me dei com ela como pessoa e falo com ela ainda hoje. Mas em termos da pessoa que me 

está a avaliar não é bem aquela personalidade que eu gostaria de ter para me avaliar como 

tutor. Mas estar a dizer isto e se calhar outra pessoa gosta, não vou estar a… percebes? As 

características… 

 

H – A tua opinião qual é? Para ti. Qual é a personalidade – como lhe chamaste – ideal para um 

tutor? 

 

A – Para já, acho que tem de ser um líder. Tem de ser uma pessoa líder que leva a trabalhar, 

que leve e oriente algum caminho. Por isso é que deve ter alguma formação para que te 

oriente dessa maneira. Outra das características pode ser – lá está – estudioso, não é? Como 

eu disse aqui, que procure formação constante, não é? Podemos estar a pôr essas duas 

características e depois qualquer outra. Claro que se simpático, isto ou aquilo, melhor. Mas o 

que é que é simpático, não é? Essas características são assim um bocadinho… há ali uma 

zona… não sei o que é que te poderei dizer nesse aspecto. Mas penso que essas duas são 



importantes. Tem de ter espírito de liderança. A pessoa ser líder. Já me aconteceu 

coordenadores chegarem a uma reunião e não terem aquela coisa da liderança. A reunião 

decorre assim… ele não assume ali a reunião como deve ser. Assume a reunião e diz os pontos. 

É tudo um bocadinho mais aberto e depois aquilo demora muito tempo. Acho que neste 

aspecto deverá ser um líder que oriente. O aspecto de ser líder e não ok! E tal… e está bom! 

Percebes? Neste sentido. Não sei se ser líder é a característica que te estou a dizer, se estou a 

explicar bem. E depois ser estudioso em termos de procurar formação contínua. Tem de ter a 

vontade para isso senão não aprende. No fundo não aprende. Para ser um tutor que te ensine 

alguma coisa, não é?  

 

H – E em termos profissionais? Achas importante ser uma pessoa experiente por exemplo?  

 

A – Era aquilo que eu estava a dizer. Nem muito novo, se calhar, nem muito velho porque são 

épocas diferentes e, portanto, as metodologias são diferentes. A minha aula é diferente da tua. 

Acho que deve ser ali uma faixa etária próxima da tua. Depois se calhar os outros são 

prejudicados, não é? Mas não um tutor dos mais novos, poderá ser um tutor ali, não sei dizer a 

idade, mas ali dos trinta aos quarenta. Estou a dar um exemplo assim… claro que podia ser 

mais novo se tem formação e se estudou, porque não mais novo? Mas com alguma 

experiência, com trinta quarenta anos possivelmente deve ter uns dez anos ou mais 

experiente, portanto pode transmitir muito mais. Mas depois mais de quarenta ou assim vai 

chocar… vai ser um choque em termos de metodologias e, portanto acho que a faixa etária era 

essa. 

 

H – Queres apontar mais alguma coisa relativamente ao tutor que consideres fundamental, 

para além daquelas que já falaste? Falaste em disponibilidade. Relacionas isso com o facto de 

ser bom ouvinte? 

 

A – Como se dizia na faculdade, o professor sabe muito mas não sabe transmitir essa 

informação. De que é que serve? Não serve de nada. Como é que depois tu avalias isso em 

termos de selecção? Eu passo a bola: quem é que vai seleccionar os tutores? Se calhar falam 

bem porque são da mesma idade. Têm os dois quarenta anos, eles e as pessoas que os 

seleccionaram. Têm a mesma idade, seleccionaram aquele porque acham que é um bom 

ouvinte, mas com a idade que tenho, 26, não nos damos tão bem, não ligamos tão bem. Aí vai 

ser mais difícil as pessoas que estão do lado de lá escolherem a pessoa ideal.  

 



H – Se fosses tu do lado de lá? A escolher o tutor. O que é que procuravas? 

 

A – Era isso que eu estava a… ah! Eu ia dizer outra coisa. Eu ia dizer que a solução podia ser 

encontrada dentro do grupo. Para não ser eles a escolher. Eu não sei como é que as coisas 

estão tratadas para já. Estou a ver que o CE – no tempo de avaliação parece que está a ser 

assim – está assim estruturado, pelo menos era a ideia. O CE escolhe os coordenadores e esses, 

se calhar, escolhiam os tutores ou eles próprios assumiam essa função. Portanto aí era uma 

escolha deles próprios. Se calhar poderia ser dentro do grupo, porque não? Dentro do grupo 

nós escolhermos aquela pessoa que já vimos que teria de ser… a que tivesse mais formação. Se 

fosse eu a escolher que era o que estavas a perguntar… era complicado. De certeza que não 

escolhia assim… não sei qual era a estrutura que me poderia dar, as opções que me poderiam 

dar, por exemplos entrevistas ou não. Se eu não conhecia as pessoas que estavam na escola, 

marcava entrevistas com os coordenadores ou com as pessoas que eu achasse mais capazes. 

Estabelecendo determinadas condições: Tem de ter formação contínua, um mestrado em 

supervisão pedagógica. Há três ou quatro ou cinco, tenho de fazer entrevista a esses. Depois 

entre esses escolhia eu. Entre o grupo era a solução ideal. Também é sempre subjectivo, mas 

acho que entre o grupo era a solução ideal. Era a melhor opção, mas tendo aquelas 

características.  
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