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ENTREVISTA COLECTIVA – Funcionários 

Data: 17 Dezembro 2009 / 15.30h 

LoCAl: BiblioteCA da Escola 

Duração: 1h 10 minutos 

Circunstâncias: Dado que a entrevista decorre no loCAl de trabalho e sem interrupção de funções de duas das funcionárias, há 

momentos de interferência e de impossível transcrição.  

A entrevista começa com 3 funcionárias, mas uma delas abandona logo no início, assim que termina o seu período de trabalho. 

*** 

HF1 – Trabalho na escola há 16 anos. 

EU – Aqui? Há 16 anos já? 

HF1 – Aqui, há 16 anos! 

EU – Ninguém diria olhando para ela, não é? 

HF1 – Tenho 43 anos de idade, tenho o 9º ano como habilitações literárias e desde 1999 que desempenho funções na biblioteCA 

da escola. E noutros sítios quando é preciso. 

EU – E noutros sítios quando é preciso, mas aqui fundamentalmente? 

HF1 – Aqui fundamentalmente. 

EU – A HF1 não teve outra experiência de trabalho antes de vir para aqui? 

HF1 – Corri os sectores todos da escola antes de vir para aqui. 

EU – Mas na escola. E fora da escola, fez outra coisa? 

HF1 – Fora da escola faço o que eu aprendi como profissão, sou modista. 

EU – Ah!... E trabalhou como modista antes de vir para a escola? 

HF1 – Trabalhei; trabalhei num pronto-a-vestir. 

EU – Ainda faz isso como?...  

HF1 – Como hobby. 

EU – Muito bem. Eu também gosto muito de costurar. E agora a HF2. 

HF2 – Também tenho 43 anos de idade, estou na escola há 13 anos, tenho o 12ºano e profissionalmente, antes de vir para a 

escola, não tive outra actividade profissional, foi só esta. 

(…) 

EU – Então, terceiro elemento. 

HF3 – Portanto, antes de vir para a escola Hefesto, eu vim do quadro de excedentes, os meus serviços passaram para particular. 

EU – Os seus serviços eram? 

HF3 – CAsa da criança da Mealhada. Como passou para as IPSS e eu fui para o quadro de excedentes (…)    12 anos na CAsa da 

criança. (...) 

Relato muito longo e com muitas partes de difícil transcrição. Informações mais importantes: LoCAl de trabalho -  primeiro no 

laboratório de químiCA … A escola tem a CArreira de técnico de laboratório, mas a Alice, que era auxiliar técniCA, passou à 

mesma CAtegoria das colegas, o que a deixou muito descontente. 

EU – Sim, mas agora trabalha aqui... 

HF3 – Sim, estou aqui na biblioteCA. Ora bem, estive 2 anos nos audiovisuais, estou aqui há 16 anos, estou com 14 anos de 

biblioteCA, mais ou menos, só biblioteCA, nunCA mais nenhum lugar. 

EU – Muito bem. Então, nenhuma de vocês tem experiência de outra escola, o que seria interessante para responder a esta 

pergunta que eu vou fazer, mas não é essencial. Mas antes dessa pergunta, em relação à autoavaliação vocês deram conta que 

esta escola lançou um dispositivo de autoavaliação, interna? Uma avaliação interna, como eles chamam. A HF2, lembra-se de 

como foi e o que é que fez?  

HF2 – Lembro-me de quando foi feita, há cerCA de um ano e meio, dois anos. 

EU – Sim. 

HF2 – E o que… a informação que nós tivemos sobre isso foi um boCAdinho nula, porque deram-nos umas fotocópias, com os 

objectivos e aquelas coisas… 

EU – ExpliCAram-vos o que é que ia acontecer. 

HF2 – Exactamente. ExpliCAram-nos mas...  E depois assinámos um papel, e para além disso… 

EU – Assinaram ou responderam a perguntas? 

HF2 – Respondemos e sem… e até anónimo, anónimo, foi exactamente isso. 

EU – Sim. 

HF2 – Foi exactamente isso. Eu agora estava a fazer confusão com… 
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EU – Responderam se CAlhar a mais do que um questionário... Não se lembra, HF2? 

HF2 – Respondemos a um questionário, mas por exemplo era assim, havia três tipos de questionário e podia-me CAlhar um a 

mim, diferente, a senhora doutora CAlhar-lhe outro, diferente, à minha colega CAlhar-lhe outro... Eu sei que havia mais que um 

questionário. 

EU – Sim, sim. Mas CAda um só respondia a um? 

HF2 – Mas CAda um só respondia a um. Exactamente. 

EU – Lembra-se sobre o que é que lhe perguntavam? Sobre o que é que respondeu, quais eram os assuntos? Não, já não se 

lembra? Não era assim tão importante afinal. Senão lembrava-se. 

HF2 – Não, mas ainda me lembro de qualquer coisa. E se as minhas colegas me ajudarem, pronto, também podemos chegar a … 

EU – Estamos a falar da autoavaliação e do dispositivo que a escola lançou de autoavaliação, em que vocês colaboraram 

também. ( ...)  O que senhora doutora está a falar é daquele inquérito que nós fomos preencher lá em baixo. 

EU – Vocês foram preencher lá em baixo? 

HF2 – Fomos. Fomos chamadas individualmente. 

EU – Ah, muito bem! E foram a um gabinete e responderam… 

HF2 – Fomos a uma sala de aula, onde estava uma pessoa que entregava o questionário e onde nós respondíamos, pronto! Eu 

por aCAso… A senhora doutora está a dizer “não foi importante” e eu acho que foi importante, mas aquele questionário, para 

nós, para nós, quer dizer... Eu acho que… que as coisas estavam tão nubladas, tão nubladas! Faziam-nos  perguntas às quais nós 

nem sequer sabíamos responder. 

EU – Nem sequer sabiam sobre o que é que se perguntava?! 

HF2 – Exactamente! 

HF1 – E além de não se saber o que é que se perguntava, ninguém teve o cuidado de nos informar para que é que era o 

questionário. 

EU – Mas a HF2 ia dizendo há boCAdinho que vos expliCAram qualquer coisa, que vos deram um papel. Não foi? 

HF2 – Deram-nos um papel sim.  

HF1 – A informar que tal dia tínhamos de ir lá fazer aquilo. Era o que o papel informava. 

HF2 – Exactamente! 

EU – Acham que devia ter sido expliCAdo melhor o que é que se pretendia? 

HF2 - Eu por exemplo, lembro-me de uma pergunta que se fazia lá que era: “o que é que acham da gestão da escola?”. Quer 

dizer, nós como funcionários, nós não sabemos nada sobre a gestão da escola. 

EU – Não?! Isso é importante... 

HF2 - O que é que nós sabemos sobre a gestão da escola? Sei lá, a gestão pode ser financeira, pode ser… qualquer outro tipo de 

gestão, nós não temos conhecimento sobre essa gestão, por exemplo. 

EU – Mas vocês têm assento nos órgãos de gestão? 

HF1 – Só se for… 

EU – Representantes? 

HF2 – Só se for por exemplo a HF1, como representante da Assembleia que foi estes anos, não é? Poderá dizer alguma coisa 

acerCA disso. Nós no geral, nós no geral por exemplo, sabemos que a nossa escola tem uma gestão financeira autónoma, isso 

sabemos.  Não sei se o resto dos meus colegas sabem disso, por exemplo não estamos assim muito, muito a par dessas 

situações. 

EU – Pois, pois. HF1? 

HF1 – Eu aproveito para dizer que o que se passava na Assembleia de escolas, falava-se muito da gestão financeira, era quase 

sempre tema de conversa, era a gestão financeira.  

HF2 – Que é a tal gestão? 

HF1 – Autónoma, exacto. Falava-se muito pouco da gestão de pessoal. 

EU – Ai era? E dos alunos e do projecto eduCAtivo? 

HF1 – Dos alunos falava-se bastante, normalmente debatia-se aqueles pequenos incidentes que vão decorrendo, não é? que 

têm de ser debatidos na assembleia de escola, e… 

EU – Por exemplo, esta questão do projecto de autoavaliação, do que eu recolhi, da informação que recolhi, a Assembleia 

também recomendou que se fizesse, portanto, também foi o órgão que achou que a escola precisava de fazer autoavaliação... 

HF1 – Eu…  É assim, oh senhora doutora, eu não… 

EU – Pode não ter acontecido quando lá estava. 

HF1 – Pois, exactamente. Pode não ter acontecido quando eu lá estava e também houve muitas reuniões que eu não fui. 

EU – Ai é? Não ia. 
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HF1 – Houve, houve reuniões que eu não ia. 

EU – E porque é que não ia? Ah, ia outra pessoa! 

HF1 – Ia outra pessoa, exactamente. 

EU – E a Alice lembra-se também de ter participado nesta… Nestes questionários? 

HF3 – NunCA fui chamada. 

HF2 – Foi toda a gente. 

HF3 – Não me lembro. 

EU – Não se lembra. 

HF2 – Recordo-me de outra pergunta... 

HF3 – E quando é que foi isso? 

EU – Há cerCA de dois anos. 

HF3 – Não me recordo de nada, rigorosamente. 

HF2 – Recordo-me doutra pergunta, que eu achei um boCAdinho absurda. Por aCAso agora estou-me a lembrar. Aquilo era um 

questionário que tinha várias folhas e que nós tínhamos que assinalar com cruzes. E umas das perguntas que fazia lá era: “o que 

é que acha da comissão executiva?”, pronto, quer dizer, e depois as… perante esta pergunta, o que nos diziam… 

EU – Tinham várias opções. 

HF2 – As opções que nós tínhamos para responder, eram absurdas, porque… 

EU – Não estava lá nenhuma que a HF2 gostasse de responder. 

HF2 – Por exemplo, achei isso. 

EU – O questionário em si não estava muito adequado. O instrumento. 

HF2 – Eu pessoalmente acho que essa questão da autoavaliação da escola, passa-nos um boCAdinho ao lado. Aos funcionários, 

passa-nos um boCAdinho ao lado. 

EU – Sim. Portanto, acha que em termos de comuniCAção e de participação os funcionários deviam ter uma palavra mais… mais 

activa. 

HF2 – Mais activa, exactamente.  

EU – Acha? 

HF2 – Acho! O que não acontece. 

EU – Mas pensando que a escola nos seus órgãos de gestão – e agora a HF1 já está atenta, já podemos contar com ela. Portanto 

a HF2 diz “na autoavaliação nós fiCAmos assim um boCAdinho de lado”, pelo que eu percebo não é só na autoavaliação, dá-me a 

sensação que os funcionários fiCAm um boCAdinho de fora do que se passa na escola. 

HF1 – Eu também tenho essa sensação. 

EU – Apesar de estar lá. 

HF1 – Já não estou. 

EU – De ter estado. 

HF1 – De ter estado também fiquei com essa sensação. Era como estava a aCAbar de dizer, só houve uma reunião de assembleia 

de escolas, em que se falou muito dos funcionários e, porque foi numa altura em que o Ministério da EduCAção divulgou a 

informação que nas férias escolares, os professores teriam que estar na escola, a acompanhar os alunos que têm as actividades, 

tipo o desporto escolar, umas actividades que existiam na altura na escola. E um dos representantes dos professores presente 

na reunião, achou que era completamente impossível, que era para isso que cá estavam os funcionários, que eles tinham direito 

ao desCAnso deles, às férias da Páscoa. E eu aí discordei, disse que se os professores estavam CAnsados e precisavam de 

desCAnsar, os funcionários idem aspas, porque não dividir entre uns e outros e fazer uma equipa de cooperação? Foi a úniCA 

vez que se falou de funcionários. 

EU – Sim. 

HF1 – De resto não se falou nunCA mais… nem nunCA mais houve oportunidade, nem nunCA mais se criou a oportunidade de se 

falar em termos de funcionários o que é que estava bem e o que é que estava mal. 

EU – Mas enquanto na assembleia vocês têm representantes da vossa CAtegoria, da vossa função, no conselho pedagógico 

vocês também têm assento e já não é como, não é para defender os interesses dos funcionários. 

HF1 – Temos agora. Não tínhamos até agora. 

EU – Não tinham? 

HF2 – O representante do pessoal de assistentes operacionais, penso que no pedagógico, não tenho bem a certeza quem é a 

pessoa, penso que era a Ester dos serviços administrativos. 

EU – Ah, pois, eu estou a falar de funcionários, não estou a distinguir as vossas CAtegorias. 

HF1 – Mas infelizmente nesta escola faz-se a distinção. 
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EU – Ok, pode fazer-se a distinção, mas não tinha que ser um administrativo, com certeza que não estava escrito isso, não é? 

HF1 – Pois, mas também não sei como é que ele foi... 

EU – Não sabe... 

HF1 – Não sei. 

EU – Não fazem uma reunião entre os funcionários, como por exemplo para a assembleia? 

HF1 – Não. Sei que para a assembleia houve votação. 

EU – Pois. 

HF1 – Houve votação, agora para representante de pessoal não houve reunião. 

HF2 – Mas não houve reunião. 

EU – Mas houve votação, porque os funcionários concorrem em lista. 

HF1 – Exactamente. 

EU – Para a assembleia e para o conselho geral também é assim. 

HF2 – Houve uma votação, mas não houve reunião.  

EU – Então quem é que está agora no conselho geral? 

HF2 – Havia pessoas que não… não sabiam para o que é que estavam a votar. 

EU – (…) Então e quem é que está agora no conselho geral? Vocês sabem quem são os vossos colegas que vos representam? 

HF2 – Agora sou eu. Fui eleita. 

EU – Sim, sozinha? 

HF2 – Não, e uma administrativa. 

EU – Então está assim definido, que será uma do corpo de auxiliares e uma do corpo administrativo. 

HF2 - Não houve reunião, só houve informação que tinha sido a direcção que tinha escolhido os nomes. 

HF1 – Eu aí discordo. 

HF2 – Eu também discordei, tanto que não assinei a lista, há só uma lista, são aqueles fulanos e a senhora vai votar naqueles 

fulanos. 

EU – Mas vocês podem organizar-se e fazer listas. 

HF1 – É o que eu sempre disse. 

EU – Estou a achar isso muito estranho. Porque os funcionários têm que ter listas para ir ao conselho geral, assim como era na 

assembleia, os professores é a mesma coisa, é o que está na lei. 

HF3 – Senhora doutora, há uma lista, é: fulano, sicrano e beltrano. Votar ou não votar é aquela lista que lá vai fiCAr.  

EU – Naturalmente. 

HF3 – Então eu chego, pronto, eu chego lá dobro o meu papel e ponho na…  

EU – A questão aqui não é essa, é que afinal as pessoas foram nomeadas, porque vocês não se organizaram para ter uma lista. 

HF1 – Pois, pelos vistos foi isso. Aqui não há, não há… 

EU – Então vamos lá ver, o que é que aqui falha em relação aos funcionários? O vosso grau de conhecimento do que se passa na 

escola e a vossa participação, estamos aqui a achar que é um boCAdinho menos do que devia. E razões para isso? Entre vocês, 

então? Haverá aí qualquer coisa que não joga bem? 

HF2 – Poderá haver antecedentes. 

HF1 – Eu acho que neste momento as coisas até já estão a fiCAr um boCAdinho melhores, neste momento, desde Junho, Julho 

para cá. 

EU – A diferença está em quê, HF1? 

HF1 – A diferença está na gestão, como as coisas eram geridas… 

EU – Mas na gestão de topo, ou em relação a vocês, ao vosso chefe? 

HF1 - Na gestão de topo e com o nosso chefe também.  

EU – Mudou também o chefe, o vosso chefe? 

HF1 – Mudou, mudou o coordenador, mudou muito, mudou o chefe e mudou muito, mudou muita coisa. Eu acho que neste 

momento já está um boCAdinho melhor em termos de diálogo, de respeito, de chefe para funcionário, está um boCAdinho 

melhor, sem sombra de dúvida que está um boCAdinho melhor. A pessoa que desempenhava a função de coordenador 

anteriormente, era uma pessoa… era uma excelente coordenadora, era uma excelente coordenadora em termos de coordenar o 

serviço e o pessoal, mas era uma pessoa muito destabilizadora. 

EU – Em termos de relações? 

HF1 – Em termos de relações humanas era uma pessoa muito destabilizadora, muito. 

EU – Vocês são muitos, a escola é muito grande... 

HF2 – Não somos assim tantos... 
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HF1 – Para aí uns trinta?! Mais? Se CAlhar não somos trinta. 

EU – Quando eu digo que são muitos… comparando com outras escolas, porque esta escola é muito grande, naturalmente. 

HF2 – É das maiores de Coimbra. 

EU – Agora, claro, o ser pouco… 

HF2 – E não só, é uma escola que está aberta desde as oito e meia da manhã à meia noite, portanto exige mais pessoal. 

EU – Claro, claro. Olhem, então, passando para esta escola, vocês sentem que ela é a vossa escola? Sentir aquela coisa do “a 

minha escola!”. 

HF1 – Eu sinto; aliás, eu falo quando me refiro ao meu loCAl de trabalho, digo: na “minha escola”. 

HF2 – Eu antes de trabalhar aqui, estudei aqui. 

EU – Pois. Então, a Alice já não será bem assim? 

HF3 – Não! É o meu loCAl de trabalho. 

EU – É só o loCAl de trabalho?! 

HF3 – É o meu loCAl de trabalho. 

EU – Pois. Porque a relação afectiva não se faz. 

HF3 – Não, não. 

EU – Porque também está descontente. Não é? 

HF3 – Desde o principio, que eu fui traída, e depois nem sempre o nosso relacionamento aqui foi o melhor. Há um ano e pouco, 

há um ano e pouco que o nosso relacionamento está melhor. 

HF1 – Está melhor. 

HF3 – Porque era um relacionamento na base da desconfiança umas das outras. (...) 

EU – Quando a Alice está a falar aqui, a equipa? 

HF3 – (...) lá fora dou-me com toda a gente, não tenho ninguém em especial, estou-me rigorosamente (...) 

EU - Ok, então, vamos lá ver… 

 HF3 – Aqui tive muitas vezes que não me apeteceu vir trabalhar por CAusa de vir enCArar as minhas colegas. 

HF1 – Isto dito na nossa CAra é outro tanto! 

EU – Não, eu acho que é importante isto. 

HF2 – Eu acho que sim, que se ela está a dizer o que sente… mas isto há antecedentes, e os antecedentes… 

HF1 – Sabe que a equipa da biblioteCA neste momento somos três funcionárias, mas éramos quatro.  

EU – Sim?... 

HF1 – Já percebeu quais são os antecedentes, não é? Havia alguém que estava inserida na biblioteCA e destabilizava muito. 

EU – O que eu queria agora que vocês me dissessem é: qualidades desta escola e defeitos. Ou se quisermos, pontos fortes da 

escola, vantagens da escola que a escola tem, do que vocês sabem, porque vocês não trabalharam noutras, conhecem outras 

pessoas e falam-se e lê-se, portanto é isso que eu quero. E o contrário também, coisas que nesta escola vocês acham que 

claramente são pontos fracos e podia ser melhorado. Quem é que começa? 

HF2 – Podia ser melhorado? 

EU – Pois. 

HF2 – Quer dizer, neste momento nós não podemos pedir para melhorar, porque a escola está toda… 

EU – Vocês não vão pedir coisa nenhuma porque eu não vos dou nada! 

HF1 – Está numa fase... Por muito que nós queiramos que as coisas funcionem bem, não se consegue ... 

EU – Eu queria que vocês fizessem um esforço para retirar essas circunstâncias transitórias, queria que vocês esquecessem a 

questão das obras que é uma coisa que destabiliza naturalmente. Mas retirar isso e olharem para aquilo que há boCAdo a HF2 

dizia “não sabem nada da gestão da escola”, mas gestão da escola não é só dinheiro, ou nem sequer é basiCAmente dinheiro. A 

gestão da escola é de facto todas as coisas que já aqui falaram, a questão do relacionamento dos funcionários, a questão da 

distribuição dos funcionários pelos serviços, quais são os critérios usados para distribuir os funcionários pelos sectores, se há 

critério, se há uma lógiCA, se conversam com as pessoas, se têm em conta a maneira de ser delas e as competências que elas 

têm, tu isto é gestão. A forma como os alunos estão na escola, daquilo que vocês vêem da relação dos professores e dos alunos. 

Vocês vêem?! 

HF2 – Sim, nós notamos uma grande mudança. Tanto eu como as minhas colegas, porque nós, há uns três anos atrás não 

tínhamos os cursos profissionais que temos agora, os cursos profissionais vieram destabilizar completamente o sistema escolar 

aqui na escola. 

EU – Vocês sempre tiveram os tecnológicos e a parte de… 

HF2 – Sim, mas os profissionais são diferentes! 

EU – Ai é? 
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HF3 - Profissionalizantes  

HF2 – Os profissionais são diferentes, são aqueles meninos que vêm para aqui porque… para sair da rua, para ????com  uma 

eduCAção que muitas vezes deixa a desejar e, aliás, temos tido graves problemas com esses alunos. 

EU – É?! 

HF2 – Graves problemas. 

EU – Em termos de indisciplina? 

HF1 – Em termos de indisciplina, em termos de comportamentos. 

EU – E antes isso não se notava, mesmo com os tecnológicos? 

HF2  – Não, não! Bem diferente, e lá está isso é uma gestão, isso faz parte da gestão da escola. Por quê? Por que é que 

implantaram aqui esses cursos profissionais? Porque ou a escola aceitava cursos profissionais, ou aceitava sétimos, oitavos e 

nonos. Então a escola optou, não vinham os sétimos, oitavos e nonos e vêm os profissionais. 

EU – E na opinião da HF2 qual seria a melhor opção, seria esta ou seria a outra? 

HF2 – Eu aí também não sei responder bem porque eu nunCA trabalhei com meninos mais pequenos. 

HF1 – Mas eu trabalhei. 

HF3 – Eu trabalhei também. 

HF1 – Eu quando entrei para a escola nós tínhamos sétimos, oitavos e nonos anos cá, e tínhamos aulas ao sábado de manhã, 

terrível. Mas estamos a falar de jovens que já têm neste momento vinte e tal anos, mas naquela geração, comparando aquela 

geração com esta geração de miúdos que vêm para aí para os cursos profissionais já com dezoitos, dezanoves e vintes, eu se 

CAlhar tinha optado pelos sétimos, oitavos e nonos. Porque nós nessas idades ainda podemos tentar moldar ou eduCAr, não é, e 

estes já não. 

EU – Portanto, a vossa acção já não conta ali? 

HF1 – É nula completamente, eles tratam-nos de igual para igual, não há respeito de funcionária para aluno ou de aluno para… 

de funcionária para aluno, há respeito, agora de aluno para funcionário não há. Enquanto que os meninos e as meninas do 

sétimo, oitavo e nono, parecendo que não ainda têm algum respeito pelos funcionários. 

EU – Então e retirando os profissionais, de uma forma geral, se vocês fizerem um esforço para pensar de uma forma geral, a 

vossa relação com os alunos? 

HF1 – É boa! Eu acho, tenho essa ideia que sim. 

HF2 – No geral é boa mas, mas, nós também temos que fazer muitas cedências, ser muito tolerantes para com eles, porque se 

nós tivéssemos o mesmo comportamento com eles como eles têm connosco, isso era a toda a hora, eu não vou dizer agora, por 

exemplo eu há boCAdinho, já a senhora doutora estava aqui, eu fui abrir ali uma porta, onde já estava a professora no meio dos 

alunos, eles estavam a fazer uma barulheira, a senhora doutora não sei se deu conta? Estavam a fazer muito barulho. 

EU – Estava ali um grupo ao cimo das esCAdas. 

HF1 – Eles arredaram-se para eu abrir a porta, e… um automatiCAmente começa-me a CAntar uma CAnção, uma CAnção, pronto 

á qual eu ignorei, mas se eu não tivesse ignorado, eu podia ter feito uma participação dele. 

EU – Mas uma CAnção ofensiva? 

HF1 – Era mais uma palavra, a CAnção era uma palavra. 

EU – Ok! 

HF2 – Por isso nós temos de ser muito tolerantes, e depois também estes jovens no fundo… há aqui CAda problema, que nós… 

EU – Sabendo o que está por trás… 

HF2 – Mais tolerantes mais compreensivas. 

EU – Mas acham que haveria outra forma de  ???? acham que a escola podia ter outras medidas, outras estratégias? 

HF2 – Para lidar com eles? 

EU – Mais rigor? 

HF2 – Acho…  Acho! 

HF1 – Muito mais rigor, este ano eu não sei se… como eu estou no turno da tarde e como estou mais por aqui e como o corredor 

é muito pequenino e na biblioteCA eles aCAbam por ter um comportamento melhorzinho do que nos corredores, embora nós 

também estamos sempre no mesmo sitio, também estamos cá sempre a batalhar nas mesmas coisas, não é? 

HF2 – São sempre as mesmas turmas, já nos vamos conhecendo, quando era o corredor até ao fundo as turmas iam variando. 

HF1 – E como o ano passado fazia uma rotatividade semanal com a HF2, estava uma de manhã e outra de tarde, eu aCAbava por 

ter mais convivência com os alunos do que tenho este ano, este ano tenho muito menos convivência com os alunos, e eu penso 

que… era o que eu estava a dizer, não sei muito bem quais são as medidas que esta nova direcção adoptou quando… 

EU – Vocês ainda não notaram nada? 

HF1 – Sinceramente não, agora por experiência própria… 
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EU – Deve haver, como vocês dizem, alguma lista transitória, da própria gestão, quer dizer, há que esperar que isto se estabilize 

e depois definir as regras. 

HF2 – Também é há muito pouco tempo, nós  estamos a falar.. 

HF1 – Mas nós também não estamos a falar desta gestão de agora, nós estamos a falar do passado. 

EU – Sim, sim. 

HF1 – Estava a dizer do passado, eu tenho experiência, tanto eu como a Lena, temos por experiência própria atritos que tivemos 

com alunos. Eu fiz uma participação e até hoje nunCA ninguém me deu resposta à participação que eu fiz. 

EU – Sim, aquela questão do respeito que vocês falavam há pouco aparece ai, não é? 

HF1 – Aliás, eu fui assediada sexualmente por um aluno. E ela também. 

HF2 – São estas coisitas assim que nós… Mas que vão passando porque nós não temos apoio.  

HF1 – Não tínhamos apoio nessa altura, este ano, não posso dizer se temos ou não temos porque eu pessoalmente ainda não 

passei por nenhuma experiência dessas. 

HF2 – Eu também não. É estas coisinhas que surgem assim. 

EU – Vocês conhecem outros… têm conhecidos, têm relações com outros funcionários de outra escola? 

HF1 – No meu dia-a-dia não. 

EU – Quando vocês fazem formação... 

HF1 – Quando estamos em formação sim.  

HF2 – Por exemplo, eu sei, um dos funcionários que esteve algum tempo ali no Atena, o A., e diz que o relacionamento, tanto 

entre colegas, (…) tanto entre funcionários como a nível da comissão é muito diferente. 

HF1 – Mas é para melhor ou para pior? 

HF2 - Para melhor, para muito melhor, lá é uma família. 

EU – Gostam mais daqui ou gostam mais de lá? 

HF2 – O ambiente é completamente diferente. 

EU – Mas onde é que ele se sentia melhor? Onde é que eles se sentem melhor? 

HF2 – Ele só ia lá fazer umas horas, e apercebeu-se disso, desde que estamos aqui com as obras ele ia fazer lá a contagem das 

refeições aqui da Hefesto porque estamos lá a funcionar. Pronto, e ele acha que as pessoas lá, mesmo os alunos são diferentes, 

mas essa diferença houve sempre, até já no meu tempo de estudante. Essa diferença houve sempre. 

EU – Eu agora ia-vos perguntar isso mesmo. Esta escola do lado de fora, que ideia é que vocês têm que as pessoas têm dela e 

como é que elas a diferenciam? A imagem exterior? 

HF1 – Sempre pela positiva. 

EU – É?  

HF1 – Sim! 

EU – Esta escola é bem vista lá fora? 

HF1 – Muito bem vista, esta é a universidade da S. 

EU – Ai é? 

HF1 – Esta escola é vista como a universidade da S., porquê?  

EU – É escusado eu estar aqui porque ela faz as perguntas e as respostas! 

HF2 – Porque antigamente isto era uma escola tecnológiCA, os grandes mestres e técnicos formaram-se aqui. Ainda hoje há 

muita gente que… nós por exemplo aqui a trabalharmos na biblioteCA, ainda não foi há dois anos que um senhor do norte se 

deslocou propositadamente à nossa escola para consultar, programas, coisas que a nossa escola tem e que só a nossa escola é 

que tem. E não só, ainda o ano passado ou há dois anos uma senhora que veio aqui perguntar… aqueles programas que ela 

queria, porque só aqui é que havia. A nossa escola lá fora é muito, muito bem vista, depois há aquela questão… por exemplo, 

em relação ao Atena, a nossa escola sempre foi uma escola de miúdos mais humildes, de miúdos mais CArenciados. 

HF1 – Lá é a escola da elite, mas engraçado, pegando na palavras da Lena há boCAdo e desculpa interromper-te. A minha filha 

mais nova andou no Atena e a mais velha andou aqui. E a maneira como os alunos, sendo os alunos de elite, o que não se apliCA 

á minha filha de maneira nenhuma, porque nos três anos de percurso da Inês no Atena foram três anos para apagar com uma 

borracha. Em relação a… o relacionamento de alunos com funcionários é completamente diferente do da Hefesto. 

EU – Explique lá isso, porque é isso mesmo que eu gosto HF1. Tentar por isso em palavras. 

HF1 – Porque eu felizmente ou infelizmente não sei, até hoje não sei dizer se foi felizmente ou infelizmente, passei muitas horas 

sentada num corredor a vigiar a minha filha. 

EU – Lá? 

HF1 – Lá! E os miúdos tratam as funcionárias com uma meiguice, com uma eduCAção, com muito respeito, com muito saber 

estar, que aqui não há. Eles aqui tratam-nos de igual para igual. 
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EU – Se eu disser à HF1 que eles não têm essa sensação… 

HF1 – Ah, mas eu fiquei com essa sensação, já foi há dois anos. 

EU – Quem está de fora é essa ideia que fiCA, que eles são deliCAdos? 

HF1 – Sim, sim eles são muito deliCAdos. Mesmo quando eu as vezes dizia em CAsa “pois as mesas estão todas risCAdas, eu 

todos os dias lavo as mesas” e a Inês dizia “oh mãe nós não risCAmos as mesas no Atena porque sabemos que os funcionários é 

que têm que limpar”. E eu fiCAva… 

HF2 – São comportamentos completamente, eu não tenho a experiência que a HF1 tem de ter lá nenhum filho, mas tenho lá 

uma sobrinha e ela diz-me isso exactamente, até há uma coisa que me faz muita impressão que é o facto dos alunos nos 

intervalos irem todos para a rua, porque agora não se pode fumar dentro do estabelecimento. 

EU – Aqui? 

HF2 – Aqui. 

EU – Lá também vêm. 

HF2 – Sim, mas o ambiente é diferente, o ambiente é diferente entre eles, não é um ambiente tão pesado. 

EU – Vocês acham que é pesado, a entrada da escola, vocês acham que é pesado? 

HF1 – Eu aí já discordo um boCAdinho, porque eu venho a pé todos os dias de CAsa para aqui e passo ali na Praça dos Heróis do 

Ultramar, e ontem por aCAso vi assim umas cenas um boCAdinho tristes, à entrada do Atena, porque aquilo é a entrada do 

Atena, ali na estátua, ali nos bancos, onde a minha filha também esteve muitas vezes, onde eu a vi lá muitas vezes também. E 

ontem vi assim umas cenas… 

EU – Por exemplo uma grande diferença é que eles lá controlam entradas e eles aqui não controlam. 

HF1 – Aqui não. 

EU – Vocês acham que eles deviam controlar? 

HF1 – Acho! Sem sombra de dúvida, ainda há quinze dias, três semanas, - aquilo com a turma do Dr. Aires -, há muita violência, 

entrou um aluno na nossa escola. 

HF2 – Que nem sequer é da escola. 

HF1 – Não houve controle na entrada, ele não é da nossa escola e agrediu um aluno da nossa escola, veio cá de propósito para o 

agredir. Exactamente, ele veio cá de propósito para o agredir. 

EU – E ele foi para o hospital? 

HF1 – Foi. 

HF2 – E acho que a escola apliCAndo regras, acho que podiam… modifiCAr alguma coisa. 

EU – Provavelmente será mudado quando isto estiver estabilizado. 

HF2 – Pois, agora será difícil, agora será difícil. 

HF1 – Era o que eu ia dizer, agora é um boCAdinho difícil. 

HF2 – Os sectores estão muito restritos, e eles têm necessidade de se expandir, são jovens e nós compreendemos isso muito 

bem, também os temos lá em CAsa, não é? Só que havia de haver um controle. 

EU – Ok. Vamos só falar de mais uma coisinha que não falamos, que é a vossa relação com os professores. 

HF1 – Eu não tenho razão de queixa, é excelente. 

HF2 – Muito boa. 

EU – A sensação que vocês têm dos professores da escola de uma forma geral, é que eles são?... 

HF2 – De uma forma geral tenho boa, de uma forma geral. 

EU – E da relação deles com os alunos?  

HF2 – Talvez sintam o mesmo que nós, porque nós no fundo também aCAbamos por ser eduCAdores deles, e muitas vezes até 

sabemos muito mais pormenores. 

EU – Pois, da vida deles cá de fora se CAlhar vê-se melhor algumas coisas. 

HF2 – Nós aqui a nossa relação com os professores é… 

EU – Não sentem que os professores vos tratam, por exemplo esta questão que a outra colega coloCAva, da distância, de sentir-

se inferior, de… 

HF1 – Também há senhora doutora, isso também há. 

EU – Por exemplo aquela questão de não serem ouvidos como acham que deviam ??? eu queria explorar um boCAdinho mais 

isso, ou seja… 

HF2 – Isso também existe.  

HF1 – Mas a senhora Doutora perguntou de uma forma geral? 

EU – Claro. 

HF1 – De uma forma geral, mas claro há CAsos, há um apontamento ou outro. 
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EU – Mas é que às vezes os CAsos são tantos, que a percepção dos funcionários, … 

HF1 – Mas aqui não. Não, aqui é precisamente o contrário, são as excepções à regra, como eu costumo dizer. 

EU – Então de uma forma geral vocês são respeitados, valorizados, o vosso trabalho é valorizado. 

HF1 – Sim, sim… Sim. Isso sim, nesse aspecto sim. 

EU – Então gostam do que fazem?! 

HF1 – Eu gosto. Era o que ia dizer à boCAdo quando falamos da escola, eu refiro-me à escola como “a minha escola”, e quando 

cá estou entrego-me completamente, faço os possíveis e os impossíveis para que as coisas corram bem e não haja chatices. 

EU – E com brio. 

HF1 – É, exactamente. Mas quando saio daquele portão às dez da noite só penso na escola no outro dia quando venho entrar às 

duas e meia, não levo a escola para CAsa. Às vezes há aqueles CAsos, ainda hoje aconteceu, tive que ligar à minha colega às oito 

e meia da manhã, porque me esqueci de uma coisa na sala e tive que lhe passar a informação. Mas quando vou para CAsa vou 

com a consciência tranquila que dei o meu melhor e que fiz o que pude. 

HF2 – Eu também. 

EU – Isso que disse que ligou à HF2, porque se tinha esquecido de qualquer coisa, atira-me para um aspecto muito importante 

na questão dos funcionários e que costuma ser falada como uma coisa que os funcionários não fazem bem, que é o tomar 

iniciativa e responsabilizarem-se pelas coisas. Há muito esta ideia de que os funcionários, é de facto CAda um por si e estão à 

espera que os mandem, não é? Que não tomam iniciativa e não se responsabilizam pelas suas coisas. O que ela aCAbou de dizer 

dá-me a ideia que aqui não será bem assim. 

HF1 – Aqui entre mim a Lena e a Alice, não é assim! Agora é como lhe digo senhora doutora, não faço a mínima ideia do que se 

passa lá fora. Quer dizer, faço, uma pequena ideia, mas penso que há esse sentido de responsabilidade entre todos. 

EU – E se alguém não cumpre? Vamos imaginar… 

HF1 – Também há. 

EU – Se alguém não cumpre como é que isso é tratado? 

HF1 – Não é tratado individualmente como eu acho que deveria ser. 

EU – Ai é? 

HF1 – ACAbamos todos por… 

EU – Levam todos pela tabela. 

HF1 – Pronto, estamos a falar da gestão do passado. 

EU – Sim claro, claro. 

HF1 – Não quero de maneira nenhuma que fique a sensação que estamos a falar desta nova gestão. 

EU – O meu estudo é sobre o passado. 

HF1 – Desde Setembro. No passado com a nossa coordenadora havia um problema muito grave, que era os grupos. E quem 

pertencia ao grupo se errava, estava tudo bem. Quem não pertencia ao grupo quando errava, apanhava o outro grupo todo por 

tabela. Por exemplo, era do género: um dia eu ia a entrar à minha hora de entrar à tarde e ouvi logo assim um coisa que “são 

todos, todos, uns incompetentes, porque não se pode contar com esta gente para nada” e eu fiquei assim, “será que aquilo é 

comigo?” percebe? Porque nunCA houve o cuidado de dizer, “olha vem cá que eu preciso de falar contigo, e tu ontem fizeste, 

ontem ou a semana passada, tu não agiste bem naquela situação, naquela e na outra, vamos lá ver se as coisas se resolvem”, 

não. 

EU - Atirava as bolas para a Sereia! 

HF1 – Exactamente. Eram mandadas para o ar e aquilo CAía na CAbeça de todos, e eu naquele dia fiquei, alias eu disse-lhe… 

nesse dia foi a úniCA coisa… não, só me chateei duas vezes com ela, durante os sete anos que ela teve de coordenação, só me 

chateei duas vezes com ela, a primeira vez que eu me chateei foi que ela falou-me de uma maneira que eu não gostei e 

respondi-lhe que ela aqui não era ninguém para me faltar ao respeito, porque eu respeitava-a a ela enquanto chefe e ela 

respeitava-me a mim enquanto funcionária e que não lhe admitia falar de maneira diferente, e foi nesse dia que eu vinha a 

entrar e ela diz aquilo e eu disse assim “será que aquilo é comigo?”, o que é que eu fiz ontem mal ou… e cheguei à conclusão 

que não tinha feito nada, e perguntei-lhe directamente: “isso é comigo?”, “é para quem a CArapuça servir”. Não, não é assim 

que se gere o pessoal, não é para quem a CArapuça servir, se isso é com alguém só temos que chamar a pessoa responsável e 

falar com ela. 

EU – Essa questão dos grupos forma-se porquê? Isso é tão vulgar. Porquê? 

HF1 – Pois eu também gostava de saber porquê, porque é que se formam os grupos e porque é que há pessoas que continuam a 

achar que se formos amigos do chefe somos bem vistos, e somos beneficiados se CAlhar em algumas coisas, e se formos 

inimigos do chefe, somos os outros. 

EU – Pois, exactamente. 
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HF1 – Agora também, o que eu acho sinceramente, gostava que aCAbasse os grupos, gostava muito que aCAbasse os grupos. 

EU – Os grupos nesse sentido, é natural que as pessoas… 

HF1 – Claro, os grupos nesse sentido. 

EU - ... tenham alguma ligação mais forte. 

HF1 – Claro, exactamente. Claro, é obvio que eu tenho uma consideração pela Lena que não tenho com uma colega que está lá 

para o bloco oficinal, ou… 

EU – Mas vocês conhecem-se todos? 

HF1 – Todos. 

HF2 – Todos. 

HF1 – Conhecemo-nos todos. 

EU – Não fazem assim nada tipo um jantar de natal ou coisa assim entre vocês? 

HF1 – Fazemos, então… 

HF2 – Pois… não… 

HF1 – Fazemos, não vai é toda a gente, mas fazemos. 

HF2 – Não! Eu acho que não se faz jantar de natal nenhum. 

EU – Então, alguns convidam os amigos e juntam-se no natal? 

HF1 – Exactamente. 

HF2 – Devido a esses grupos que existiam. 

HF1 – Havia sempre a informação no gabinete do pessoal auxiliar a dizer que se fazia jantar de natal, mas só se inscrevia o grupo 

A, ou B ou o C ou o D, não sei como é que vou classifiCAr esse grupo, do outro grupo ninguém ia, porque ninguém gostava da 

companhia dos outros. 

EU – Pois. 

HF1 – Percebe?  

EU – Percebo. 

HF2 – O que é muito triste. 

EU – Pois é, podiam fazer qualquer coisa, uma coisa é a relação de trabalho 

HF2 – Podemos ter eduCAção para saber estar.  

HF1 - Agora neste momento, com esta nova direcção, fez-se uma coisa que eu achei muito bem - se é esse o CAminho que as 

pessoas estão a tentar tomar acho que vão no bom CAminho, foi no inicio do ano lectivo, na véspera da abertura do ano lectivo, 

foi oferecido um jantar à comunidade escolar, e viemos todos. 

EU – Professores e funcionários? 

HF1 – Professores e funcionários. 

EU – Muito bem.  

HF2 – Todos os que quiseram. 

EU – Sim, claro. 

HF1 – Mas viemos quase todos e não houve… 

EU – A iniciativa na era de lá a iniciativa era mais de cima. 

HF2 – Exactamente. Porque é o que a HF1 diz, como coordenação tínhamos uma boa coordenação, mas as relações, as relações 

interpessoais, as relações humanas eram muito, muito compliCAdas. 

EU – Nessa altura do jantar já tinham uma nova coordenação? 

HF1 – Já, já. 

HF2 – Já tínhamos uma nova coordenação, não quer dizer que… por simpatizarmos mais com esta pessoa ou ela connosco, não 

é, também era de parte a parte, eu acho que era de parte a parte, não era só da nossa parte, a coordenadora não simpatizava 

com toda a gente, portanto as pessoas com quem ela não simpatizava, ela… punha ali, existia um barreira. 

EU – E da parte da gestão, acham que isso não era visto? 

HF2 – Era! Era visto. 

HF1 – Era visto e era do conhecimento, só do conhecimento, atitudes para mudar nunCA houve. 

EU – Pois. E porquê? 

HF1 – Pois, isso eu gostava também de saber. 

HF2 – Porque a coordenação era tão boa. 

HF1 – Era tão boa que tapava as outras coisas. 

EU – Ah, o que chegava lá era bem feito. E o aspecto humano não chegava lá e não… 
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HF2 – Não senhora! Não era valorizado, era zero! Era zero… era zero.Não quer dizer por isso, era o que eu ia a dizer, que nós não 

tenhamos o máximo de respeito por este coordenador, que não o ajudemos… 

EU – É um homem? 

HF2 – É um homem. Uma coordenadora só faz um bom trabalho, se, a equipa à volta fizer um bom trabalho também. Porque 

não é ela sozinha que o consegue fazer, não é? 

EU – Claro, sim. 

HF2 – Pronto, e muitas vezes havia estas divergências. 

HF1 – E quem recebia os louros do trabalho bem feito era a coordenadora e a equipa não era mencionada.  

EU – Muito bem, então há boas perspectivas. 

HF1 – Eu estou convencida que sim. Eu estou convencida que sim. 

HF2 – Esperamos… 

EU – Ou seja, vocês não são daqueles que em relação à nova gestão da escola vejam com desconfiança? 

HF1 – Não, não. 

HF2 – Não. Antes pelo contrário. 

HF1 – De maneira nenhuma. Eu acho que fazemos um bom trabalho. 

HF2 – E depois é assim, há sempre uma palavra, há sempre uma palavra e nós agora temos mais voz activa, mais à vontade, 

menos… parece que andávamos aqui numa CAmisa de sete… de sete… 

HF1 – Oprimidos.  

HF2 – Agora, eu pessoalmente, estou a falar pessoalmente, a HF1... 

HF1 – Concordo com ela. 

HF2 – Há sempre uma palavra, há sempre um gesto. 

EU – Vocês conversam com outros colegas da escola? 

HF1 – Sim, sim. 

EU – Acham que aquilo que vocês estão a dizer é sentido?... 

HF1 – É geral, é de uma forma geral. 

HF2 – É sentido de uma forma geral. Agora a autoavaliação, mesmo em si, para nós continua baça, eu acho que para todos os 

funcionários. 

EU – Em relação aos resultados? Agora falta falar nisso, vocês começaram por falar na vossa participação enquanto 

respondentes, não é, perguntaram-vos, o questionário. Depois em relação aos resultados, à divulgação dos resultados, o que é 

que aquilo deu? 

HF1 – Não sei. Não sei. 

EU – Aí vocês não sabem de nada? 

HF1 – Eu não sei de nada. 

HF2 – O problema é que nós participamos em tudo, e não participamos em nada. 

HF1 – Não há feedback. 

EU – Não têm feedback. 

HF2 - Não há feedback. 

A – Não havia. 

EU – Exactamente, não havia, temos de falar no passado. Vocês sabem que é que está com a autoavaliação agora, no futuro? 

HF1 – Não. 

EU – Quem é que são os responsáveis e os coordenadores? 

HF2 – A senhora doutora está-se a referir de… de... 

HF1 – Da nova direcção. 

HF2 - Que há uma equipa, que está com o pessoal auxiliar, com o pessoal administrativo, é isso? 

EU – sim. 

HF2 – Isso sabemos. 

EU – E há um professor ou uma professora que está coordenador deste processo. 

HF1 – É a Dra. HF2 Dias que está com isso. 

EU – Ela já fazia parte antes. 

HF2 – HF2? 

HF1 – É aquela senhora de físiCA, que dava aulas à noite. (….) 

EU – Pois muito bem, eu já estou muito satisfeita com a nossa conversa, tenho o principal. Em relação há vossa participação, 

gostariam que fosse maior, têm esperança… 
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HF1 – Nós temos grande esperança. Sim que mude, eu pessoalmente tenho uma grande esperança que… com esta nova 

direcção… 

EU – Vocês acham que se fossem ouvidos, as coisas melhoravam também? 

HF1 – Ah eu acho que sim. 

EU – Em que aspectos? 

HF1 - Em todos. Eu acho que podemos mudar muita coisa, nós funcionários estamos no terreno, e que lidamos com a situação 

todos os dias e que estamos aqui todos os dias frente a frente com os problemas, vemos as coisas de maneira diferente do que 

quem está sentado no gabinete e só ouve o que lhe é transmitido. 

EU – Ou só ouve a perspectiva dos professores... 

HF1 – É o que lhe é transmitido. 

EU – Pois, ok. 

HF1 – Não é? 

EU – Então e como é que vocês acham que isso devia fazer-se? 

HF1 – Ah, eu tenho uma grande esperança aqui na nossa HF2, que agora é o nosso representante no conselho geral e que a 

consiga transmitir e que a deixem também a ela, porque se lhe derem as oportunidades a ela que me deram a mim, na 

assembleia de escola... 

EU - Mas o problema é que a HF2 vai lá e depois como é que as coisas passam? Como é que as coisas passam? É igual, a HF2 vai 

representar os funcionários, mas se não vai para lá representar-se só a si, devia ouvir os funcionários em relação às questões 

que vão lá ser coloCAdas... 

HF1 – Pois por isso é que eu estou a dizer que tenho uma grande esperança nela. 

Eu – Pois e por isso é que pergunto como é que isso pode ser feito? Como é essa voz pode ser…? 

HF2 – Pelo menos sermos mais ouvidos.  

EU – Mas como? O CAnal, o CAnal? 

HF1 – O CAnal é falarmos uns com os outros. 

HF2 – O CAnal é falarmos uns com os outros cá fora, e depois, ser esse tipo de CAnal em relação à pessoa que está na gestão 

responsável por nós, temos lá uma pessoa responsável por nós. 

EU – Sim, sim. Isso é a gestão do dia-a-dia, não é? Agora se formos em termos mesmo da politiCA da escola, das decisões que se 

tomam, para a vossa palavra ser ouvida com paridade, em relação por exemplo à dos professores e à dos pais, para a vossa voz 

ter força, não pode ser a voz de um, aquele que está ali… 

HF2 - Há uma coisa que nós temos muita pena, é de não haver mais reuniões com pessoal. 

EU – É onde eu quero chegar, mas a HF2 pode, a HF2 tem o direito e eu diria o dever também, de fazer, propor… 

HF2 - Nós temos uma reunião anual, o que eu acho que não é nada.  Oh senhora doutora, eu por exemplo acho que podíamos 

fazer uma reunião, a coisa mais simples, as perguntas mais banais, onde nos ficássemos a conhecer melhor, onde nos fosse 

transmitido… sei lá… é que nós nunCA sabemos o que é que estão a pensar de nós, por exemplo, nos nunCA sabemos… estou a 

falar em relação à outra direcção. 

Eu – Sim, sim. 

HF2 – Nós nunCA sabíamos o que é que pensavam de nós. 

Eu – Tinham a avaliação individual? 

HF2 – Sim. E, havia uma coisa mal feita, “meu Deus CAi-a o CArmo e a trindade”, mas havia uma coisa bem feita ou muito bem 

feita, não havia o reconhecimento. 

HF1 – NunCA diziam nada. Nada… nada 

HF2 – Não havia uma palavra, não havia um gesto, nós… eu batalho nisso porque acho que é muito importante, nós 

trabalharmos no dia-a-dia com a auto estima lá em cima é bem diferente de andarmos aqui nulos. 

HF1 – Cumprir horário, como dizia a nossa colega que foi embora. Não é o nosso CAso. 

HF2 – Não, não é o meu CAso. 

HF1 – Mas para ela é. Isso nota-se até no dia-a-dia dela de trabalho. 

HF2 – Eu para mim, eu sou suspeita para falar, como eu costumo dizer, eu aqui nesta escola aconteceu-me de tudo, eu vim para 

aqui com doze anos e foi aqui que eu comecei a namorar. Portanto esta escola para mim é… 

EU – Mas essa questão da representatividade é muito importante e é o que falha nas escolas todas. 

HF1 – Todas, pois é, não deve ser só aqui na escola. 

EU – O ponto de encontro os funcionários vão dizer que não têm, mas do outro lado dizem: “não têm porque não querem”, eles 

é que têm tomar a iniciativa de, não é a gestão a dizer agora têm que reunir, são os funcionários que têm que dizer à gestão nós 

queremos reunir. 
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HF2 – Mas também… 

EU – Eu quero reunir com os meus colegas para discutir a ordem de trabalhos da reunião que vai haver na semana que vem, ou 

eu quero fazer um comuniCAdo aos meus colegas com o resumo das coisas que se decidiram na reunião. Depois também há 

aquela ideia de que os funcionários só se interessam pelas coisas que dizem respeito à sua profissão. 

HF1 – Não é bem assim, não é bem assim. 

EU – Vocês também se interessam pelos alunos, as coisas como decorrem na escola,  sem ser com aquele aspecto... 

HF1 – Assim nos deixem participar e nos deixem actuar. 

EU – Mas quando se diz que não participam porque não querem, vocês fiCAm desarmados... 

HF1 – Tristes. Nós fiCAmos tristes. 

EU – E fiCAm desarmados, porque se CAlhar podem fazer um pouquinho mais por isso, não é? 

HF2 – Depois também há uma questão, que é, na nossa escola a nível de funcionário há várias gerações. 

EU – Sim… 

HF2 – O que também às vezes compliCA um boCAdinho. 

EU – Ai é? 

HF2 – Não, é verdade. 

EU – Estou a conseguir quase chegar lá, aquilo que me interessava é que me digam mais. 

HF2 – Porque por exemplo, imaginemos, nós os mais novos dizemos “vamos fazer uma reunião, esclarecer isto” e os mais velhos 

dizem “mas para quê gerar conflitos, ah nem pensar,  eu não vou, façam como quiserem eu não vou”. Quer dizer, as pessoas 

fiCAm logo assim um boCAdo… 

HF1 - Desmotivadas. 

HF2 - Desmotivadas. 

EU - Exactamente. 

HF2 – Não há cooperação, eu acho, não há cooperação entre colegas. Não estamos a falar na questão do trabalho, estou a falar 

nesta questão de se poderem resolver assuntos, de serem debatidos, de serem falados. De melhorar um boCAdinho para o 

nosso lado, mas há pessoas que…  

EU – Há aí uma certa geração que acha que falar é levantar problemas. 

HF1 – Exactamente, deixa estar as coisas como estão que estão muito bem. 

HF2 – CAda um faz o seu, desde que o material esteja nas salas… 

EU – É outra cultura que vem do antigamente, em que estar CAlado era o melhor... 

HF1 – Exactamente, é isso. 

HF2 – Percebeu onde é que eu queria chegar? 

EU – Exactamente. 

HF2 – Tenho muita pena disso, muita pena. 

EU – É uma dificuldade, mas a gente vive também com as dificuldades, e enfrentá-las, portanto não deve ser motivo de… é 

motivo para fiCAr um boCAdinho triste, mas não é motivo para desistir. E porque também esta ideia de que os funcionários aqui 

na escola, tenho que vos dizer porque é a percepção que eu trago, que eu trazia comigo antes de conversar convosco, é que de 

facto os funcionários nesta escola são muito valorizados, o seu papel é muito valorizado e a sua voz é muito tida em conta, era 

assim que eu vinha a olhar para as coisas. Que os funcionários muitas vezes se confundiam com os professores em termos de 

tomar decisões nos aspectos, por exemplo mais técnicos, relacionado com… 

HF2 – Sim, mas isso de certa forma é verdadeiro, sim, aCAba por ser. 

EU – E se CAlhar são esses da geração mais antiga que têm esse poder. 

HF2- Exactamente, e depois quando os mais novos tomam alguma iniciativa, eles têm medo… 

EU – Têm medo que isso vá belisCAr... 

HF1 – PrejudiCAr. 

HF2 – Exactamente, exactamente. 

EU – Muito interessante. 

HF2 – E nós cá vamos fiCAndo no nosso CAntinho, porque somos mais novos, porque temos muito respeito por eles, porque 

gostamos muito deles.  

EU – Vamos terminar, não vos vou incomodar mais. 

HF2 – Tenho pena de não conseguir, não conseguimos dizer-lhe mais sobre a autoavaliação, mas é mesmo uma coisa que para 

nós está um boCAdo apagada. 

EU – Mas vocês acham que é importante? Por isso é que a HF2 insiste, acham que é importante.  

HF2 – Sim, sim. 
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EU – Um dispositivo que efectivamente vá busCAr o que as pessoas pensam, que analise e que depois diga às pessoas… pelo que 

vocês disseram, passasse isto. E sugestões de melhoria que todos podem dar. 

HF1 – Claro.  Eu tenho uma grande esperança que isto vá mudar, a sério, tenho uma grande esperança, porque esta nova 

direcção está sempre aberta, não nos sentimos “rejeitados”, quando vamos falar de algum assunto somos bem recebidos. 

EU – Isso tem a ver com quê? O que é que faz essa diferença? 

HF2 – Acho que tem a ver com o facto de estes senhores que estão agora na direcção… o senhor. director não, aliás quando 

entrei para a escola o senhor director era o presidente do conselho executivo, mas os outros professores já pertenceram HF2+a 

muitos anos ao conselho executivo, e estes anos todos estiveram aqui a trabalhar a par connosco, estiveram aqui no terreno, 

como eu costumo dizer, e aperceberam-se de muitas coisas que se passa. O outro conselho directivo, foi o mesmo conselho 

directivo durante anos, anos! E lá está era o trabalho de secretária, não vinham ao terreno ver o que é que se passava. 

EU – não vinham ao terreno. 

HF2 – E era, cá estou eu, deixem-me cá estar sossegadinha. Nós até íamos com medo de falar com eles, nós nunCA sentimos 

aquele à vontade, aquela abertura, e também acho que a coordenadora teve muita culpa nisso, eu continuo a batalhar nisso. 

Porque eu quando entrei para cá era um senhor que era o coordenador que fazia a gestão do pessoal, e o ambiente era 

completamente diferente, quando esse senhor foi para a aposentadoria e ficou a outra senhora a substituir o ambiente mudou 

completamente. 

EU – As pessoas às vezes sozinhas fazem muita diferença, não é? 

HF2 – Ah sim! Aquela senhora fez uma diferença enorme. 

EU – Os próprios miúdos, por exemplo em relação ao conselho executivo também sentiam isso que vocês sentiam. Eles nem 

sabiam (…) se era homem se era mulher que estava na gestão. 

HF1 – Mas agora? 

EU – Não, antes, o ano passado. Esse fechar, esse fechamento… 

HF1 – Essa comunidade fechada, era uma comunidade muito fechada onde era muito difícil de entrar. 

EU – Mas os professores por exemplo valorizavam muito. Ou seja, os professores achavam que eram muito deixados à vontade, 

que não havia pressão.  

HF1 – Pois eu acredito que sim que eles pensassem isso. 

EU – E achavam isso positivo. 

HF1 – Pois eu acredito que sim que achassem isso positivo, sinceramente. 

EU – Com alguma ironia? 

HF1 – Com toda a ironia, não é com alguma ironia, é com toda a ironia mesmo. 

HF2 – Eu por exemplo, eu falo pessoalmente. 

HF1 – Deixa-me só contar este CAso, nós tínhamos aqui uma professora, era uma professora de português, que deixava os 

alunos na sala, entrava para a sala com os alunos, e dizia assim passado um boCAdo: “olhe oh menina venha cá” isso quando ela 

nos via, porque enquanto não nos via fiCAva plantada à porta da sala de aula, e assim que nos via “olhe oh menina venha cá, 

fiCA aqui um boCAdinho com os meus alunos que eu vou beber um copo de água ao bar dos professores e venho já”. Quantas 

horas é que nós lá ficávamos com os alunos? A aula toda. Até que um dia achamos que era completamente inconcebível. 

EU – Porque era hábito ir beber um copo de água. 

HF1 – E um dia dissemos, dissemos o que é que se passava. Primeiro que fosse tomada uma decisão… demorou muito tempo.  

HF2 – Então e qual foi a decisão? Foi a senhora não se ausentar da sala e chamar-nos para lhe ir busCAr o copo da água. 

HF1 – Por isso é que eu acho que os professores gostavam muito daquela direcção, percebe? 

EU - Lena o que é que ia dizer? 

(…) 

HF2 – Eu ia falar na questão pessoal, eu não tinha nada contra a outra direcção, nunCA fui mal tratada, até… pessoalmente e 

mesmo profissionalmente, obtive tudo, sempre o que eu apelei, sempre o que eu pedi, obtive tudo, e ainda hoje dou-me muito 

bem com a senhora que era do executivo, foi uma pessoa que eu achei que tinha um relacionamento muito… era muito 

humana, pronto, só que depois o resto faz a diferença. O resto faz a diferença, havia o resto da equipa que… 

HF1 – A senhora era sozinha, era uma só, os outros eram cinco. 

EU – Pois, está bem. 

HF2 – Ela era muito, muito humana, aliás ela tinha um relacionamento com os funcionários, uma classe, ema classe. Valorizava-

nos muito, o que tinha que dizer também dizia, mas o resto da equipa.  

 

 

 


