
Entrevista a Sónia Araújo, Associação Académica da Amadora, quinta-feira, 8 de Maio de 2008, 

17h20. Ambiente sem interferências (sala de professores, presença de entrevistador e 

entrevistado, pequenos ruídos, mas sem outras distracções, sem interrupções) 

 

H – Já te falei um pouco sobre o tema do trabalho, sobre qual é a ideia, podemos começar por 

voltar a alguns anos atrás e recordar aquilo que foi o teu primeiro ano na escola, no 3º Ciclo, 

como já vimos. 

 

S – Portanto, entra um bocadinho com aquilo que tu disseste, que perguntaste … o estágio, 

não sendo ao longo dos anos, portanto, só sendo um ano, é complicado para quem está 

quatro anos a trabalhar numa faculdade, normalmente, com várias cadeiras e depois chega ali 

e é um bocadinho deitado aos leões. Porque é muita teoria. Tens alguma prática, mas ao fim 

ao cabo, se fosse integrado nos vários anos, se calhar a abordagem àquele ano de estágio era 

completamente diferente. É tudo novo, é tudo novidade e é tudo dificuldade… quase, 

porque… eu acho que a parte prática é fundamental e quem dá treinos tem alguma vantagem 

na parte prática, mas toda a envolvência depois da escola, a parte da organização, a parte de 

até mesmo da direcção de turma, são situações que para nós são um bocadinho mais 

complicadas. Porque não temos…saímos da escola no décimo segundo e só voltamos à escola 

passados cinco ou seis anos, as coisas estão um bocadinho diferentes. Eu acho que é 

importante que as faculdades percebam que no estágio não haverá… até poderá ser… aquele 

ano poderá ser um ano de consolidação, mas se houver ao longo dos anos… se… algumas 

etapas em que tu possas ir à escola de uma forma interventiva, eu acho que seria essencial 

para não termos tantas dificuldades que depois tivemos. Não é fácil… embora seja um grupo… 

embora o estágio seja integrado num grupo de estágio, aquilo que mais…aquilo em que eu tive 

mais dificuldades é mesmo aquela parte da organização, de como é que as coisas funcionam… 

porque a nível da aula… na aula há sempre algumas dificuldades, a nível do planeamento 

principalmente, mas se calhar toda a envolvência da escola, tudo o que nos rodeia, toda 

aquela organização que a gente não tem muito a noção… se calhar é o que eu acho que faz 

mais falta… as dificuldades que eu senti não tanto nas aulas em si, na construção da própria 

aula, mais ao nível do planeamento e depois numa organização geral da escola em si: na 

direcção de turma, no desporto escolar, como é que as coisas funcionam…mais da parte 

organizativa, acho que as coisas… não é que tenham corrido mal – correram bem – mas são 

situações mais complicadas para nós de perceber como é que aquilo funciona. E chegando ao 

último ano e levar com aquilo tudo é mais complicado do que se, em certos pontos, tu 



conseguisses ter outra noção de saber como é que as coisas funcionam… ao longo dos cinco 

anos. 

 

H – Mas só sentiste dificuldades no estágio ou… as dificuldades a que te referes… 

 

S – Não… foi no estágio, porque é no estágio que mostras aquilo que aprendeste e que estás 

ali, é como lhe chamo, deitado aos leões, ali é que tens as tuas vivências. Como não tiveste 

mais nenhuma oportunidade de ir à escola ou, eventualmente tiveste uma cadeira em que 

foste lá uma vez, acho que é muito redutor para aquilo que depois te é pedido em termos de 

exigência do próprio estágio… eu acho que é muito pouco. 

 

E depois do estágio? 

 

O estágio é… basicamente é chegares em Setembro e teres n coisas para começares a 

preparar, porque tens timings para fazeres as entregas dos projectos. E depois é tudo: és os 

projectos, é as aulas, é a direcção de turma, é o desporto escolar, é o que tens de organizar, é 

o saberes como é que a escola funciona, como é que ela funciona ao nível do meio 

envolvente… o que é que podes fazer do meio envolvente para dentro… é um ano de correria. 

Agora, eu também tive a sorte – e falámos já um bocadinho em orientadores – tive a sorte de 

ter um orientador e há aí situações em que têm desorientadores. Mas eu tive um orientador 

que me indicou: Atenção! Períodos críticos são estes e estes… 

 

Orientador na escola? 

 

Na escola… orientador de escola: Períodos críticos: tens este e este e este, atenção… tens que 

entregar as coisas até aqui… e foi uma pessoa que logo desde as primeiras reuniões nos disse 

assim: Olha, estou aberto aqui para qualquer coisa, vou-vos ajudar, isto aqui não é para 

complicar… e deu-nos uma noção real…a própria escola também era uma escola gira de 

trabalhar, não nos causou grandes dificuldades. Tudo… todas as intervenções que depois 

tiveste de fazer para alterar alguma coisa foram… foram pensadas e construtivas e foram bem 

aceites. Por isso, ao nível de grandes dificuldades mais…as que eu tive mais foi em termos de 

organização… até nossa, portanto, dos nossos planeamentos, dos nossos projectos, a entrega 

das coisas e depois perceber como é que a escola funciona ao nível de todas aquelas… aqueles 

pequenos pormenores que tu nunca sabes. Quem tens de falar… com quem vais falar sobre 



aquela situação ou outra, mas ele teve sempre impecável e ajudou-nos sempre. Por isso, 

grandes dificuldades, dificuldades, mais nessa variante. 

 

H – Depois de acabares a licenciatura, qual foi a tua primeira experiência no ensino? 

 

S – No 1º ciclo. 

 

H – Nas AEC, o ano inteiro? 

 

S – Sim, não com horário completo, mas no ano inteiro. Este ano também e depois tive agora a 

sorte de ter estas duas colocações. 

 

H – Nesta colocação entraste em Setembro? 

 

S – Entrei em Outubro… sim… Outubro – Janeiro… portanto era esse período Outubro – 

Janeiro, e depois agora estou desde Janeiro até ao final… 

 

H – Como foi em Setembro? 

 

S – Foi giro… porque apanhei uma colega que era…foi minha professora na faculdade e 

extremamente… tu tens uma noção diferente quando eles são professores na faculdade, mas 

quando chegas ali, completamente à vontade, Um grupo giro… um grupo muito unido, no 

sentido de quem chega de novo tentar perceber como é que as coisas funcionam… uma escola 

super bem organizada, com várias actividades com os miúdos, com tudo definidinho, no 

rollement quem vai aqui, quem vai ali… se houver algum problema, não deixas de não ter aula 

e a gente troca… tudo impecável, muito estruturado, com documentos… a primeira vez que 

cheguei lá: “Toma lá os documentos! O que é que a gente faz do 5º ao… – embora eu só 

tenha…só fiquei com 7º, 8º e 9º – o que é que eles fazem no 5º, no 6º, no 7º”… tudo 

organizadinho. Reuniões sempre periódicas, giras de debater algumas coisas. E ali, 

sinceramente, foi – embora tu também já tenhas uma noção mais ou menos do estágio, como 

é que é… houve ali aquele ano de interregno, uma pessoa vai assim um bocadinho a medo: 

Como é que vai ser? Como é que não vai ser? – mas foi giro. Foi uma experiência muito 

agradável, porque… na escola… por exemplo… dou-te só um exemplo: na escola de… eu estive 

em Miraflores… na escola de Miraflores, ginástica nós dávamos muito pouco, não tínhamos 

muito material. Ali eles têm um pavilhão com aquelas dimensões mais reduzidas e têm um 



anexo atrás que é só de ginástica e ela colocou logo à vontade: Precisas de alguma coisa de 

ginástica, está aqui um professor que… perito na ginástica. Patinagem? Eh pá, eu ajudo, dou 

umas aulas se houver algum problema. Na dança? – Tínhamos outro professor na dança – Há 

algum problema com a dança? Ele ajuda! Pá, um grupo impecável. Sempre a facilitar, nunca a 

complicar. Eu acho que isso é que é importante. Tu chegas a uma escola ainda meio… não 

sabes como é que isto vai correr ou não… ao fim ao cabo é a tua primeira experiência sozinho, 

mas tranquilo, foi muito giro. Por acaso, porque sempre que houve alguma dificuldade estava 

ela sempre por trás a ver se…: Precisas de ajuda? Isto, isto e isto…. Ou: Como é que está a 

correr as coisas? Como é que não estão? Fizemos um corta-mato e havia uma situação… a 

escola é propícia ao corta-mato, tem uns altos e uns baixos… aquilo… o pavilhão fica lá no 

alto… e eu não conhecia a escola… e eles disseram: Dá aqui uma ajuda! É assim: Mas eu não 

conheço a escola e tenho de pôr os miúdos em cada ponto… eh pá, olha… vamo-nos 

desenrascar… E…impecáveis… não houve… às vezes… pronto… tens algum conhecimento, 

chegas a um grupo aquilo é difícil tu entrares, há malta muito mais velha: Quem é esta que 

vem para aqui? Agora esta novata vem para aqui inventar! Não. Porque trabalham de uma 

forma muito dinâmica e em prol do grupo e até da Educação Física e isso não foi… 

sinceramente eu gostei muito, tanto que é a escola que eu vou colocar como primeira opção é 

aquela. No colégio…não sei se já tiveste nos colégios particulares… um colégio particular, e 

principalmente naquele onde eu estou, a realidade é um bocadinho diferente. A Educação 

física… o que me transtorna a mim… porque a Educação Física é vista como um recreio, não 

pelos miúdos, porque os miúdos até aderem… quando tu fazes coisas novas até aderem às 

actividades. Mas por parte da própria direcção, da própria coordenação, que é dum professor 

– por incrível que pareça – de Educação Física, é tudo uma dificuldade. Tudo uma dificuldade, 

só se dá futebol, não se dá outras matérias, não há material, não há ninguém que chateie e 

diga assim: Não! É preciso material! Não há… não se cumpre o programa nacional de Educação 

Física, o que é mais grave. E, depois, tem algumas condições que podia ser aproveitadas de 

outra maneira, mas que, com alguma luta, eu ainda vou conseguindo. Têm uma piscina, e que, 

por acaso, hoje até conseguimos fazer lá uma aulinha, mas tudo com muita dificuldade. Aí é 

que eu noto que… se eu te for dizer que as grandes dificuldades noto mais ali no colégio do 

que noutro lado qualquer…porque também estás sozinho: é ele… portanto há um coordenador 

e sou eu, são só dois professores… que também estou a fazer substituições…onde há 

grávidas… eu agora ando lá em cima. E então… é difícil… e quando tu tens alguma formação ao 

nível da Educação Física, que eu acho que foi correcta: do que tu deves fazer, do que tu deves 

trabalhar, em que sentido, para que é que serve…chegas ali é tudo ao contrário! Não serve 

para nada, não vale a pena, uma bola para os miúdos e toca a andar… porque não há material. 



Tu vais ver o meu carro… eu trago o material daqui, compro o meu material, porque eu 

também não posso chegar lá e dizer assim: Eu para dar Educação Física preciso disto, disto e 

disto. Entras agora ali… não fica bem. Eu comprei material! Comprei bolas de râguebi para dar 

râguebi, levo bolas daqui de vólei – pedi – com autorização levo. Levo bolas de andebol, 

porque não têm a minha disciplina, levo. Depois lá tens uma bola ou outra e há uma série de 

dificuldades para tudo. Tu queres sair com os miúdos para ir ao campo – aquilo é ali em 

Odivelas – do Odivelas, é uma complicação, embora eles facilitem. E aí… aí é que são… tu dizes 

assim: Nós estamos a trabalhar para o mesmo, ele é de Educação Física! Porque que é que é 

tanta dificuldade? Porque é que a Educação Física é tão maltratada neste caso? Quando até o 

colégio tem boas condições! Aí é que eu senti mais… e tenho que andar a lutar… o período… e 

eu também sei que não fico lá, porque estou a fazer esta substituição…mais me dá vontade de 

lutar para abanar aquilo um bocadinho para ver se aquilo muda. Mas os miúdos são 

impecáveis. Estão só habituados a fazer uma matéria, qualquer coisa de novo que tu leves é 

uma inovação! E vais ganhando pontos nesse sentido. Pelo menos sais de consciência 

tranquila: Assim, não: fiz o melhor que podia e que sabia. E eles que se entendam. Tem mesmo 

de ser assim. Por isso estas são as… mais agora aqui na…porque pronto… eu julgava que era 

diferente. E tendo o colégio com outras condições, podia ser diferente. Mas aí é que eu sinto 

que aquilo acontece ali mas deverá acontecer em muitas escolas por aí fora. Se calhar, são 

estas lutas que a gente depois vai apanhar ao longo da via, mas é mais nesse sentido. 

 

Quando falaste nas dificuldades que sentiste ou vais sentindo, referiste as relacionadas com a 

organização escolar. Não tens problemas com as turmas, com os alunos? 

 

Não. Olha: eu acho que há um…eu tenho a sorte… dou treino há sete anos mais a sério, porque 

tive uma brincadeira antes, mas não era tão a sério… eu acho que – com conversas com 

colegas, chegamos mais ou menos à mesma conclusão – aqueles que têm algumas actividades 

relacionadas já com miúdos, encaram as aulas de maneira diferente. Com… temos o lado de 

estar sistematicamente com os miúdos mais ou menos daquelas idades, temos uma disciplina 

favorável, porque eles gostam, sentes-te… mais apta, mais adaptada, mais…com maiores 

facilidades em termos de abordar a própria aula. Logicamente que em matérias que tu tens 

mais dificuldades também te retrais um bocadinho… andamos ali também a apalpar um 

bocadinho o terreno para ver até onde podes ir. Mas eu não senti dificuldades neste ponto. 

Sinceramente eu acho que aí me ajuda muito os sete anos que eu tive… que treinava. Acho 

que ajuda bastante. E como te disse os miúdos como aderem com alguma facilidade…agora 

transferindo aqui para o colégio: qualquer coisa que tu faças ali é novidade! Qualquer jogo que 



tu digas assim: Isto é horrível! Não serve para nada! Nós fazemos isto aos pontapés aqui!”Lá é 

uma novidade. Por isso, é giro a ligação que se cria com os miúdos, mais estes que têm… que 

podiam ter tudo e não têm… com os, por exemplo, com os de primeiro ciclo havia miúdos – eu 

dou aulas aqui também no primeiro ciclo – havia miúdos com muitas carências, com muitas 

necessidades, que não têm nada. E qualquer coisinha que tu também faças aqui, qualquer jogo 

ou qualquer situação que eles sintam de maior… gostam dessas aulas, participam, porque não 

têm mais nada. E relativamente ao estágio, não houve problemas relativamente a isso. Não 

senti problemas com as turmas. Não tive esses problemas, nem com nenhum aluno…mas há 

sempre aquelas coisas que tens de mandar para a rua, eventualmente por alguma situação 

menos….mas nada que me marcasse e que eu dissesse agora: Tive uma má experiência. Não. 

Até agora, não. 

 

H – Imaginemos que, depois de licenciada, és colocada numa escola do segundo ciclo, terceiro 

ou secundário, e existe uma pessoa responsável por te apoiar nesse primeiro ano, nesse início 

de carreira. Como imaginarias essa pessoa? 

 

A – Eu tive... como te digo: eu tenho dois anos, tenho pouca experiência. Mas tenho dois bons 

exemplos, que foi o orientador de estágio e a outra é a professora AC agora ali… dois exemplos 

de que… eu acho… e tenho um mau exemplo… sou capaz – espero eu – de conseguir fazer aqui 

essa situação, que é: para seres autoridade não precisas ser autoritário. E sabendo nós que vai 

ser uma autoridade, porque é uma pessoa que vai estar ali connosco, não tem de deixar de ser 

intransigente ou criar dificuldades. Eu acho que é muito mais saudável se for uma pessoa 

como a AC, por exemplo, que ajudou em tudo, que te dá alguma flexibilidade, que te deixa até 

errar em pequenos pontos, mas para depois te dizer: Atenção que… 

 

H – Desculpa interromper-te. AC tinha alguma responsabilidade para… 

 

A – Não!  

 

H – AC era delegada de grupo, ou… 

 

A – Não… era colega e era coordenadora do departamento. Porque já era… tinha algum 

estatuto… ela era uma autoridade ali naquele caso. Colocou-te sempre à vontade. Não te criou 

grandes dificuldades, deixou-te perceber também: Olha, deixa cá ver o que é que ela faz ou 

que não faz… E esteve sempre presente quando era preciso e… eu acho que isso é 



fundamental. Eu acho que não custava ter alguém que, não é que todos os dias me estivesse a 

dizer: “Olha, assim, assim e assado…” mas que acho que é saudável deixar estar e ter algum 

controle, logicamente, e conseguir: “Afinal, olha: aqui falhaste, aqui não falhaste, aqui fizeste 

bem, aqui fizeste mal…” mas que se deixe errar, eu acho que também é preciso a gente errar. 

Se não erramos, não aprendemos, acho eu. Logicamente há erros e erros. O orientador 

também estava lá nas aulas e se houvesse alguma situação extraordinária que… ele aí ia 

intervir… mas deixou-nos sempre errar. E dizia assim: Atenção: porque é que fizeste aquilo, ou 

porque é que acoloutro… E uma forma de justificar. Eu tinha colegas meus que depois 

falávamos… eu também tive a oportunidade de quando fiz esta substituição, eu substitui uma 

colega que era orientadora de estágio. Quer dizer que eu estava numa escola que tinha três 

colegas meus – que não deixam de ser meus colegas – três colegas meus a ouvir as minhas… 

que precisavam de uma orientação, que não iriam ter, porque não era eu… mas eu tive… tinha 

de estar nas aulas deles. Portanto, eu tinha quatro turmas, três turmas eram deles e eu tinha 

uma. E eu não me senti minimamente orientadora, nem era esse o meu objectivo, mas aprendi 

muito com eles e tentei, do pouco que eu sabia, dar algumas dicas. E eu acho que aquilo…eu 

tinha de estar nas reuniões… em pelo menos uma reunião com os orientadores…tinha de 

estar, porque era eu que estava a presenciar as aulas, não é? E aquilo que eu notei de 

diferente deles para o meu estágio é que… enquanto no meu, eu acabava uma aula e me 

diziam assim: Explica lá a aula, o porque é que fizeste isto. Seja bem ou seja mal, apenas o 

orientador dizia assim: Porque é que fizeste aquilo? Porque é que fizeste aquela situação? E à 

tua justificação ele dizia assim: Olha: não me digas mais nada, porque com essa justificação 

está explicado porque é que aquilo aconteceu. E aquilo que eu estranhei mais foi que nessas 

reuniões nunca se falava nisso. Falava-se de n situações de outras coisas que eles tinham de 

fazer dos projectos, etc. mas nunca se falava: Atenção: aula! A aula falava-se depois, dois dias 

depois eu recebia por mail o que ela achava da aula… mas nunca se discutia a aula. Nunca se 

discutia ali se houve um erro ou não, o que é que ali aconteceu. Eu acho que isso faz falta. 

Acho que faz falta… logicamente que essa pessoa depois ia estar presente não sei se em 

poucas se em todas, mas eu acho que deve de haver ali uma ligação… 

 

H – Esta relação é um pouco diferente…a relação entre o orientador e o estagiário… 

A – É constante… 

 

H – … é constante – e também há-de ser neste caso – mas o que falamos é dos professores 

licenciados. A única coisa que os difere é o estatuto ou a experiência no ensino… 

 



A – Pois… é isso que eu estava a… acho que é importante que ele consiga transportar para ti a 

experiência que ele tem: o que ele sabe, o que ele te pode ajudar, o que podes crescer com 

ele, e não dificultar. A gente sabe que depois as avaliações são um pouco subjectivas, não? 

Mas se for… se essa avaliação aparece numa situação de dizer assim: Não! Esta avaliação serve 

para aquele indivíduo que tem menos experiência melhorar, evoluir, trabalhar para um dia ser 

melhor professor daqui a uns anos do que eu que sou agora titular. Isso tem lógica. Agora, 

avaliar por avaliar, para dizer assim: Não! Isto está mal, está mal. Estás avaliado e vai-te 

embora! Acho que serve muito pouco. Se houver a possibilidade – e de certeza que vai 

acontecer as duas situações – uns que avaliem e toca a despachar e outros que estão lá mais 

por dentro… mas acho que esta situação é muito mais vantajosa para nós, para os alunos, para 

a escola, para a Educação Física do que um simples papel: avaliou e despachou. Essa troca de 

experiências entre nós é que é benéfica. Eu só aprendo… não é que eu não aprenda com os 

mais novos – ainda agora aprendi com os miúdos que vinham agora da faculdade – mas acho 

que quem está no ensino e tem alguma experiência do que nós vamos passar, acho que se 

conseguir passar isso para nós acho que… nessa mesma avaliação, acho que é o ideal do que 

só estar ali a dizer: Olha! Tens suficiente, bom ou muito bom… acho que… 

 

H – Como é que achas que os professores titulares, os tutores, passam essa experiência? 

 

A – Repara: eu não sei como é que vau ser feita a avaliação. É isso que te estava a dizer. Se eles 

vão estar nas nossas aulas, se não vão estar. Mas se conseguirem, ou se tiverem essa 

possibilidade, se quiserem ou até se fizer parte, eu não me importo de ter uma experiência 

semelhante como a que tive no estágio, de discutir e de debater, de perguntar. Ele tem 

experiência numa disciplina qualquer. Eu poder chegar lá e dizer assim: Olha! Tenho dúvidas 

aqui ou ali. Como é que eu posso fazer? Ou mesmo na aula ele dizer-me assim: Aquilo que tu 

fizeste ali, podias ter feito de outra forma. A mim não me choca nada ter uma pessoa que tem 

mais experiência, olhar para a minha aula e dizer assim: Podias ter feito assim, ou então 

porque é que não fazes assim? Ou eu lhe dizer assim: Olha! Tenho uma dificuldade com a 

minha turma. Com uma situação qualquer, seja de disciplina – ou indisciplina neste caso – ou 

de uma outra situação e de conseguir colocar essas dúvidas. Porque, ao fim ao cabo, se eu for 

pensar que ele está ali para me prejudicar vai ser uma carga de trabalhos. Se eu for para lá e 

dizer assim: Ele vai estar aqui e para além de me avaliar o que eu que eu posso… desta ligação, 

o que é que eu posso retirar em meu benefício? Eu acho que é muito mais importante. É como 

te digo. Eles analisam a aula e não sei se vai dar uma nota… não sei como é que vai ser… eu 

sou capaz de chegar ao pé dele e dizer: Como é que correu? O que é que acha? O que é que eu 



posso melhorar? Não sei até que ponto é que isso… depois eu também te digo… se fosse lá no 

colégio essa situação não era possível. Ali com a escola onde eu estive é possível esse diálogo. 

É como eu te digo… tenho a noção de haver duas possibilidades bem reais e que numa, digo-te 

já, que era impossível porque elas ali… e na outra seria fácil…acho que do ponto de vista do 

debate é muito mais vantajoso. 

 

H – Que tipo de características é que achas que são essenciais para essa pessoa? 

 

S – Eu acho que não há um perfil. Acho que não se consegue identificar um perfil. Mas à 

partida, se as pessoas tiverem mais ou menos a noção do que querem para a Educação Física, 

se acharem que a Educação física é importante, se tiraram o curso porque gostavam, porque 

faz parte do desenvolvimento dos miúdos, porque estão ali a contribuir para alguma coisa, eu 

acho que já é meio caminho andado, primeiro. Porque estamos todos a trabalhar para a 

mesma coisa. E depois tem de ser… tem de… acho eu… de saber dar. Eu acho que aquelas 

pessoas que – também tens essa noção – sabem tudo mas que não conseguem transmitir, não 

são válidas para toda a gente. No seio de um grupo não tem qualquer validade. Agora se é uma 

pessoa que – eu também não sei até que ponto vai sair um perfil para essa pessoa – mas 

certamente um indivíduo que trabalha em prol dos outros, que gosta de transmitir a sua 

sabedoria de uma forma organizada para que nós também possamos utilizar e não de uma 

forma soberana eu sou o senhor daqui da sabedoria e vocês têm de cumprir. Eu acho que se 

houver essa partilha eu acho que…se ele souber partilhar…se não chegar ali como eu aqui vou-

vos avaliar e acabou, mas se conseguir haver esse diálogo, essa partilha, essa discussão, só 

tem benefícios em termos das nossas aprendizagens, da deles também e de benefício do 

grupo em si, porque não deixa de ser um grupo, não é? Ele eventualmente irá…imaginemos 

que temos um grupo de Educação Física com dois ou três miúdos não é? Serão avaliados 

aqueles dois ou três… acho que só beneficia se ele conseguir fazer essa partilha. Se não, se for 

intransigente, se levar aquilo de uma forma rigorosa no sentido de eu sou o vosso avaliador e 

vocês são subalternos acho que só vai criar confusões. 

 

H – Em termos profissionais falaste de uma coisa que tem a ver com o conhecimento, não ser 

dono de um conhecimento mais empírico mais saber transmiti-lo. Identificas mais algumas 

características em termos profissionais? 

 

S – Eu acho que é assim: se conseguirmos fazer esse transfer entre a sabedoria dele, entre as 

nossas dificuldades… porque eu acho que eles também não sabem tudo! Se eles forem abertos 



a essa situação… eu dou-te o exemplo da AC – e eu acho que a AC é um exemplo bom – ela 

tem algumas dificuldades em algumas matérias. Nós tínhamos um colega lá, eu não o apanhei, 

mas ele foi daqui, depois é que eu soube porque vi lá as fotografias, que era do Hóquei, e ele 

ajudou-nos imenso, era do Hóquei em Patins… e ela nunca…não era por ser professora ali há x 

anos, não era por ser professora universitária que deixa de ouvir quem tem alguma 

experiência mais direccionada. Eu – falando do andebol – ela colocou-me algumas questões 

sobre o andebol: Já não me lembro desta regra? Isto existe ou não existe? Havia até uma 

situação que era do programa que eles tinham, havia um erro… um erro de um passe, e eu 

falei. Não era directamente com ela, era com outro professor que falava e eu assim muito…: 

Professor: Isto aqui… Este passe não existe. E ele logo: Eh, pá! Vê lá isso bem! Para veres a 

diferença… não foi: Eh, pá! Enganei-me! Não! Foi: Lê tudo outra vez, lê com calma. Vê lá se há 

mais algum erro para não errarmos novamente. É diferente do que se fosse outra pessoa 

chegar lá e dizer assim: Ah! Isso foi um erro! Não li bem, não vi bem…Para veres que as pessoas 

são sensíveis a essas coisas e não criam a mínima… não há ali ninguém que tenha que saber 

mais que alguém e aquele grupo é muito giro porque é homogéneo, as pessoas trabalham 

muito bem entre elas… eu com alguma timidez até disse que estava ali um erro, naquela de: 

Bem! Posso causar aqui algum atrito. Mas impecáveis, numa situação completamente 

impecável. É como te digo: se as pessoas conseguirem fazer esta ligação de uma forma 

saudável acho que… não consigo encaixar nenhum perfil, se tem de ser simpático, se tem de 

ser antipático, se tem de ser boa pessoa ou má pessoa, não te consigo dizer… 

 

H – A experiência é importante? 

 

S – Acho que sim, se não a pessoa não era professor titular. Não posso ser eu com dois ou três 

anos que vou avaliar os outros. Se calhar não tem algum cabimento. É como eu também disse: 

Não vou aqui orientar nada porque também não tenho experiência para isso. Vou ajudar com a 

minha experiência, com aquilo que eu sei. Mas muito pouco não é? Porque ao fim ao cabo … 

 

H – Mas que tipo de experiência? 

 

S – Eu acho que é mais em termos de experiência profissional. Porque eles estão… imagina… 

eu estou há dois anos com os miúdos, posso apanhar turmas giras, posso apanhar turmas 

complicadas, ou posso até nunca apanhar turmas complicadas. Não sei como é que vou 

resolver, porque as coisas também não são fáceis para nós. Eu acho que todas essa experiência 

que eles têm, porque passaram por n escolas com variadíssima situações – se calhar essas 



situações de maior complicação ou um grupo menos favorável, ou pessoas que nem ligam 

nenhuma à Educação Física e eles têm de trabalhar e levar com que elas… – experiência 

mesmo no terreno. Tenho algum conhecimento de algumas escolas que têm ao nível das 

actividades, n actividades, todas as semanas têm actividades diferentes. São todas essas 

pequenas coisas que nós vamos podendo ir dinamizando na nossa escola… e alterando e acho 

que a gente cresce é com isso. Acho que saber não custa e querer saber é mais fácil. Não é que 

eles vão poder tirar as tuas dificuldades ao longo do que tu vais crescendo vais sempre 

lembrar-te daquele ponto, daquela situação em que poderias fazer diferente, mas quando 

tiveres que abordar uma situação mais complicada se calhar, por essa experiência que eles te 

possam ditar, poderá ser mais facilitada…poderá ser complicada na mesma! Mas eu acho que 

essa experiência que eles têm por terem vivenciado boas situações, más situações, situações 

difíceis, situações complicadas, escolas com miúdos terríveis, escolas que tinham tudo, e 

tiveram que se adaptar um bocadinho a essas situações. Se conseguires levar essa experiência 

quando estiveres com eles eu acho que é mais favorável para ti. 

 

H – Achas que se deve exigir alguma formação especializada a esses tutores? 

 

S – Não sei até que ponto as pessoas estão dispostas, algumas delas, a serem avaliadores. Eu, 

por exemplo, a AC, eu lembro-me de uma situação que ela era coordenadora e tinha de fazer a 

avaliação e ela desistiu… simplesmente não quis. Houve umas situações que ela não 

concordava e não quis. Se calhar era mais fácil – ou não, não sei – serem os próprios 

professores a dizerem assim: Eu não me importo de avaliar. Transferir um bocadinho para o 

estágio. Não há ninguém que diga assim: Tu vais ser orientador. Os próprios é que se 

candidatam: Eu quero ser orientador.  Mas mesmo assim depois tens situações em que as 

pessoas são orientadores, estão ali porque querem ajudar e tens os outros porque querem ter 

menos tempo de serviço, menos horas ou…Formação especializada… eu acho que sim! 

Qualquer a formação a que tu possas ir… tu até podes dizer assim: É um tema que não tem 

grande interesse. Mas eu acho que se aprende sempre. O se aprende ou se relembra. Eu acho 

que é fundamental. Nesta situação específica é capaz de ser correcto eles terem alguma 

orientação para aquilo que vão fazer. Certamente muita gente não estará…não esteja apta 

para avaliar. Mas se calhar, para tentarmos avaliar de uma forma coerente e que toda a gente 

tenha as mesmas linhas de pensamento… senão vais chegar a uma situação em que tu avalias 

uma coisa outro avalia outra…e eu acho que isso é capaz sempre de acontecer, porque cada 

cabeça sua sentença e toda a gente vai…não é que vai planeando, mas avalia de forma 



diferente. Se me estiveres a avaliar, se tivermos duas pessoas, elas avaliam de forma diferente, 

embora tenham os mesmos padrões para se direccionarem.  

 

H – Achas que devem ter noutra área qualquer? 

 

S – Sinceramente aí não te sei justificar. Não sei até que ponto só o tempo de serviço é 

taxativo para ser orientador. Eu acho que quem for orientador…avaliador neste caso, pode 

passar para essa formação, deverá ser uma escolha, eventualmente, da escola, ou uma 

proposta do próprio orientador que será avaliado pelo conselho executivo…não sei. Tu não 

consegues dizer assim: Aquela pessoa tem perfil para aquilo ou não tem.  Ou mesmo que 

tenha, pode não querer. Eu acho que deverá passar por uma reflexão da escola. Por uma 

candidatura e por uma selecção da escola. Não sei de que forma. Estou a falar de cor. Não sei 

de que forma eles vão ser escolhidos. Outra formação a que nível…? Não sei…sinceramente 

não sei. 

 

H – Os anos de experiência que os professores têm, são anos de experiência a ensinar jovens. 

Agora encontram-se numa situação em que vão ensinar e partilhar as suas experiências com 

adultos. Não achas que pode haver diferenças? 

 

S – Para mim acho saudável. Eu não sei justificar porque se calhar alguns colegas meus não vão 

gostar de ser avaliados. Para mim não tem qualquer problema. Porque se as pessoas puserem 

na cabeça que têm de fazer o seu melhor trabalho… eu tive professores que me davam uma 

bola e toca a andar. E há disso ainda na escola e é uma forma de acabar com aquilo. 

Sinceramente eu acho que é uma forma de acabar com aquilo. Discutindo com um orientador, 

que era coordenador aqui, mas que já não está cá, falávamos muito: A escola tem de mudar! 

Senão é mais do mesmo, vais-te adaptando, vais-te acomodando. Se é uma escola que não 

gostas de lá estar, vais-te acomodando e eu acho que isso é grave. Dizer que será a escola, em 

vez de ser o concurso como é normal, ser a escola a poder dizer assim: Eu quero ter os meus 

professores! A escola quer aquele, aquele e aquele! Se calhar era o mais correcto. Depois 

podemos dizer assim: Olha! Vai haver tachos! Se calhar vai! Mas se tu queres os melhores 

professores chega a um ponto em que aquilo vai descolar muito. Tu dizes assim: Eu vou para 

aquela escola, porque aquela escola tem os melhores professores. Eu acho que isso é um valor 

que tu tens. A mim não me causa algum problema ter alguém a avaliar. Eu até prefiro, do que 

não ter. Porque toda a gente diz assim: Ah! Os professores não fazem nada! E nós somos 

professores… é verdade! Quantos é que não fazem nada? E quem é a pessoa que lhes vai dizer 



assim: Oh amigo! Desculpe lá, mas você não pode estar aqui nestas condições! Não faz nada! 

Não há ninguém que lhe aponte o dedo. Ele não tem um chefe que lhe aponte o dedo. Eu acho 

que… pode haver pessoas que não queiram, ou que não gostem, porque se sentem 

intimidadas porque não querem expor o seu trabalho. Ou porque não estão tão à vontade por 

ter ali alguém que… eu, sinceramente, prefiro do que não ter. Prefiro que me digam assim: 

Estás a trabalhar mal naquela situação. Trabalha assim ou daquela forma. Se eu me acomodar 

eu não vou aprender. Vou ficar sossegadinha a fazer as minhas coisinhas e não há ninguém 

que me diga nada. Eu acho que nós começamos… ou cometemos alguns erros sem saber, sem 

ter essa noção ou… não evoluis, paras. Ou vais a umas formações e etc. para melhorares a tua 

formação, ou se não tiveres tempo nem paciência para isso esqueces e vais fazendo as tuas 

coisas sem… e eu acomodar-me é o pior que me pode acontecer. A mim não me causa 

nenhum problema que seja mais novo que eu e tenha mais experiência que eu, que seja mais 

velho, maduro, verde, não tenho…por mim não tenho problema. 

 

H – Aproveito essa tua análise para colocar uma última questão. Onde começa a avaliação e 

acaba o apoio aos professores ou vice-versa? 

 

S – Essa é uma questão gira… se calhar eu penso como mais nova ainda. Se calhar ainda 

preciso de algum apoio e alguns colegas não precisarão e só querem a avaliação. Eu acho que 

se o orientador/avaliador conseguir fazer isso, souber fazer isso…se calhar para ele vai ser 

ainda mais ingrato e isso é uma questão gira… para ele é ingrato ele tem que te avaliar ele não 

está ali para te ajudar, não é? Mas eu acho que se ele conseguir fazer as duas coisas é o ideal. 

Para além de te avaliar ele diz assim: Além de te avaliar eu não quero ser tão estanque e dizer 

o que tu vales é isto. Porque se a avaliação for tão fechada assim não serve para nada. Acho 

eu. Chegar ali só para te dizer assim: Tu vais ser avaliada, toma lá uma nota e toca a andar… O 

que é que estamos a fazer? Para que é que serve a avaliação ao fim ao cabo? Só para marcar 

as pessoas e dizer aquele é bom, aquele é mau, aquele é isto! Não se faz nada para melhorar? 

Ao fim ao cabo não se faz nada para melhorar! Avalias e fechas ali o teu ciclo. Se se puder aliar 

as duas coisas, para além de ser avaliador ainda te dar alguma orientação eu, para mim, acho 

que é o ideal. Se calhar eles também ficam numa posição ingrata. Poderá haver gente que quer 

ouvir e outros que querem ser meramente avaliados. Se for só avaliar por avaliar de que é que 

me serve?  

 

H – Achas que a relação muda entre as pessoas por saber que essa pessoa que te está a ajudar 

também te vai avaliar? 



 

S – Eu acho que não. Eu acho a avaliação óptima, sinceramente. Se ela tiver ali para te ajudar! 

Para além de te rotular. Repara: o ME quando coloca as avaliações...pensando um bocadinho. 

Para que é que ele coloca estas avaliações? Para quê que ele quer avaliar os professores? Para 

saber se eles fazem as coisas bem, fazem mal? E depois, se eles fazem as coisas mal? Como é 

que é? Vão-se embora? Não voltam para a escola? O que é que vão fazer? Se eles puderem 

conjugar as duas coisas, para além de terem pessoas a trabalharem nesse sentido, estão a 

dizer assim: Eh pá! Estamos muito mal! Se fores péssimo então aí... tem de haver alguma 

situação para…imagina que eu vou para a escola e tenho uma avaliação negativa. O que é que 

me acontece? Eu não sei…ainda não sei o que é que vai acontecer. O que é que me acontece? 

Ou quando há duas avaliações negativas… dois insuficientes. O que é que me acontece? Volto 

para a faculdade? Sou destituída do meu cargo? Não volto a ser professor? Quais são as 

consequências de uma avaliação negativa? Eu não sei quais são! Agora: se a avaliação tiver… 

se alguém que pensou na avaliação for no sentido de melhorar o ensino, então aí tenho de 

pensar noutra coisa se não dizer bom ou mau ou suficiente. Tem de se pensar se calhar em 

pessoas que possam, para além de avaliar, ter algum… porque é que se pede um professor 

com alguma experiência? Porque é que o titular tem de ter alguma experiência? Será só para 

marcar? Para saber que aquele é bom, é mau ou é mais ou menos? Eu não acredito. Assim não 

serve para nada a avaliação. Serve muito mais se, para além de ter essa experiência, te 

conseguir marcar no sentido de: melhora! Está mau aqui, aqui e aqui. Melhora! Se tiver lá para 

m marcar… marca-me insuficiente, dois insuficientes. Depois o que é que me acontece? Eu 

acredito que há para aí muitos insuficientes que eles vão ter de marcar e acredito que para 

quem é professor titular e vai ter que avaliar, vai ter aí muitos problemas. Vai comprar muitas 

brigas, acredito que sim. Mas também acho que as pessoas são avaliadas para melhorar e não 

avaliados para serem postos de lado. Eu penso assim. A avaliação se for tão restrita a isso acho 

que não serve para nada. Ou vamos aldrabar as avaliações. Ou se queremos ser rígidos e 

coerentes temos de fazer um trabalho de forma diferente. A avaliação para mim não…não… 

não tenho medo da avaliação, porque eu acho que se for nesse sentido de aprender, para mim 

é óptimo. Vamos ver como é que as coisas funcionam. 
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