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ENTREVISTA ALUNOS 

 

Contextualização: 

Depois de um contacto com o Presidente e Vice-Presidente da A de Estudantes, este não desenvolveu os 

contactos e deixou de responder aos mails. Na entrevista com os Encarregados de Educação a Presidente 

dispôs-se a dar o contacto do filho. Foi através dele que se combinou outro encontro com um grupo que se 

iria reunir na Escola para dar início a uma Associação. Com este grupo foram obtidos os contactos e 

combinada a entrevista. Esta decorreu na sala de exposições, mas com a falha das baterias, acabou na 

esplanada de uma gelataria em frente à escola. 

Como a conversa entre eles era interessante, começa-se a gravar antes da apresentação. 

EU – Ó HA4, mas quando tu dizes isso, de que o José Falcão é que está a ficar com uma classe social 

mais elevada, é com base em quê? 

HA4 – Com base nas pessoas que eu conheço lá e no próprio ambiente. 

EU- Ambiente como? 

HA4- Então a Hefesto acho que é uma escola que atravessa todos os níveis sociais. Se calhar aqui as 

pessoas valem por trabalhos que fazem, por ideias que andam a surgir…Nestas escolas já é mais por 

outras coisas…Por férias que foram fazer…As pessoas conhecem-se por alguém que foi a um desfile 

de moda, alguém que fez uma viagem não sei aonde… Enquanto que aqui na Hefesto a projecção 

social de uma pessoa passa mais pelos trabalhos que desenvolveu…É diferente! 

HA2 – Eu acho que há uma…apesar de haver vários níveis sociais, acho que isso está muito 

associado aos cursos. Na Hefesto os alunos estão quase separados em dois grupos que é os 

profissionais e os tecnológicos e depois ciências e artes… 

EU – Juntam as artes às ciências? 

HA3 – De alguma maneira, sim.  

HA4– O grupo de Artes acho que é o grupo mais sólido dos científico-humanísticos. Das três turmas 

conhecemo-nos todos, sabemos o nome de todos, sabemos até os trabalhos que essas pessoas 

costumam fazer, sabemos até quem é que faz coisas mais engraçadas e pessoas que não se 

destacam tanto… 

EU- As pessoas projectam-se dentro da Escola, em termos individuais? 

HA4 – Projectam-se, mas não de maneira a passar por cima dos outros… 

EU – Não, não, não! Não é isso que quero dizer! Se se dão a conhecer… 

HA4– Acho que a Escola, felizmente, e até é um dos pontos a favor, também se dedica à projecção 

de um aluno, de trabalhos… 

HA5 – Mas tu em Artes, o pessoal também se conhece todo…Se calhar também fazem trabalhos 
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juntos… 

EU – Pronto. Ponto final. Eu liguei o gravador porque o HA4 estava a falar de um assunto muito 

interessante que era – HA4. Maria já não é o que era; HA4. Maria socialmente já não está no topo; 

quem está agora no topo superior do vosso ranking é o José Falcão e falaste que isso era pelo que 

tu conhecias, pelas pessoas que conhecem, e pelo ambiente em termos… E aí é que eu fiquei assim 

um bocadinho perdida…Ajuda-me lá! 

HA4 – As pessoas que eu conheço lá… Como é que eu hei-de explicar? Nós partilhamos às vezes 

viagens com outras escolas – por exemplo uma viagem de finalistas… Olhe é um bom exemplo, 

vamos começar por aí! Nas viagens de finalistas, houve problemas a nível de (a cidade), porque nós 

estávamos todos num hotel. Estou a falar da viagem a Andorra. E as escolas onde houve mais 

problemas, em que houve alunos que tiveram comportamentos muito maus foram as escolas onde 

precisamente há classes sociais mais altas – Rainha Santa, José Falcão. Cenas de pancadaria, 

pessoas que tiveram de vir recambiadas para (a cidade). Se calhar por estarem num estatuto mais 

alto – isto é uma suposição, que não é com base em nada – mas se calhar por se verem muito 

limitados em casa, e pelos pais terem dinheiro não se importam se calhar tanto com os filhos, não 

podem dar-lhes tanta atenção e acabam por comprar aos filhos as coisas que eles querem…Eles 

chegam lá e fazem o que querem! 

EU – Não têm controlo de si próprios… 

HA4- Exactamente. Por acaso foi um choque, porque as pessoas têm a mania que a Hefesto tem 

pessoas mais… 

HA3– Extravagantes… 

HA4 – Extravagantes num sentido… Não, nem é extravagantes. É que partem tudo, que quando 

falam vai tudo à frente! 

EU- Vocês acham que é isso que os outros pensam de vós? 

HA3 – Não, eu acho é que, lá está, como eles são de um nível social mais alto, nós somos… 

EU – A ralé? 

HA3 – É. “Anda na Hefesto? Ai é, anda na Hefesto...” 

EU- E como é que vou traduzir essa vossa entoação para palavras? Desprezo, é? 

HA2 – Por acaso eu nunca senti isso. 

HA4- E ao mesmo tempo é a escola com mais alunos em (a cidade); até há disputa para entrar. A 

escola muitas vezes é obrigada a escolher alguns alunos. 

EU- Mas isso não dizem que é o HA4. Maria que faz?! 

HA4- Isso já acho que é um bocado mito. Mas aqui na Hefesto, quando entrei estava um bocado 

aflito, porque nos cursos científico-humanísticos foram recusadas 100 pessoas. Porque foi uma 

procura tão grande que eles disseram “em científico-humanísticos só podemos ter estas turmas. Se 
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quiserem abrimos turmas profissionais.” E isso aconteceu – há turmas profissionais, porque alunos 

foram recusados dos científico-humanísticos. 

EU- Bem, esta introdução já vai longa e temos mesmo que fazer a apresentação, está bem? Vocês 

vão dizer o nome, o ano, a idade, o curso, se já tiverem ideia, o que querem ser quando forem 

grandes e também em termos de atitude participativa. Eu sei que todos fazem parte de uma coisa 

nova, que depois havemos de precisar, mas também em termos representativos - se foram 

delegados de turma, se fizeram parte de algum órgão da escola – pedagógico, conselho geral… E o 

HA1, que só chegou agora vai ser o primeiro. 

HA1 – Vou fazer 20 anos agora dia 1 de Julho e estou a tirar o curso de electrotecnia. 

EU- Um tecnológico, sim. E HA1 em que ano estás? 

HA1- Passei para o 12º. 

EU- Então tens mais um ano nesta escola. Quando nos encontrámos na angariação de vozes, 

disseste que não serias adequado, porque não gostas desta escola, mas deixamos isso para depois, 

está bem, HA1? Vamos continuar com a apresentação dos outros. 

HA2 – Tenho 17 anos, estou no 12ºano de ciências… 

EU- Curso? Para ir para que curso? 

HA2- Não sei ainda exactamente…matemáticas, electrotécnica… 

EU- Engenharias… Mas tu estás a acabar! Vais ter que decidir já! 

HA2- Pois vou! Já fui delegado de turma, este ano fui sub-delegado. Fiz parte, este ano, da comissão 

eleitoral nas eleições para a Associação de Estudantes. 

EU – Mas não fizeste parte da Associação… 

HA2- Não, como fazia parte da Comissão não podia. 

EU- Sim. Porque é que te escolheram para sub-delegado? Que características tens que terão levado 

os colegas a elegerem-te? 

HA2- Sou responsável! (Risos de todos, porque o HA2 tinha acabado de ser bastante criticado pelos 

outros por não ter aparecido para uma reunião muito importante, relacionada com o lançamento 

de uma Associação Inter-Escolas) 

EU – Essa é uma qualidade que está aqui em progressão negativa… 

HA2- Porque tenho muita capacidade de lutar pelas…de debater… 

EU- Tens um bom poder de argumentação… 

HA2- Sim, de argumentação. 

HA3 – Tenho 17 anos, estou no curso de Artes…estava no curso de Artes, 12º ano. Penso seguir 
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arquitectura e desde o 6º ou 7º ano que tenho esta ideia, nem sei porquê… 

EU- Não há ninguém de família? 

HA3 – Não. Na família falava-se era daquelas profissões mais conhecidas – medicina, professor… 

EU- E já pensaste para onde vais? 

HA3- Para (a cidade). Ainda pensei no Porto, mas também não sei se o meu pai deixava…A minha 

mãe, sim, mas ele se calhar não. E depois também há muitos professores do Porto que vêm cá dar 

aulas… 

EU- Portanto achas que em termos de qualidade haverá um equilíbrio… 

HA3- Sim, sim! E também porque a maior parte dos meus amigos também vêm para cá. 

EU- Em termos de funções representativas, tiveste? 

HA3- Sim, fui delegada de turma no 10ºano. 

EU- Porque eras uma menina responsável, como o HA2? 

HA3- Sim, porque era – sou!- sou responsável e também porque tenho facilidade em comunicar – 

em argumentar nem tanto, mas em comunicar, sim. E também acho que sou uma pessoa…credível, 

digamos assim. Sou uma pessoa séria, que assume compromissos; quando entro, entro mesmo! E 

acho também que tenho consciência de quem sou. Naquela fase da adolescência – 15, 16 anos – há 

sempre conflito consigo mesmo, mas eu não passei por isso. Era decidida, sabia o que queria. 

Obviamente até podem não ser as coisas mais correctas, mas… 

EU- Riscos! Isso corremos todos, mesmo quando temos 80 anos! 

HA4 – Tenho 18 anos, sou de Artes Visuais também, 12º ano. Quero arquitectura, desde o 5º ano, 

sempre quis. Fui ver às fichas o que é que dizia à directora de turma e está lá escrito.  

EU- E tiveste alguma influência familiar? 

HA4- É muito engraçado, porque na geração antes, a dos meus tios, ninguém está ligado às artes, 

mas na minha geração, da parte da minha mãe, estamos todos ligados às artes. 

EU- Então e a tua mãe o que faz? 

HA4- A minha mãe é cabeleireira, não tem grande aptidão para as artes… 

EU- Desculpa, mas também tem a ver com a parte estética! 

HA4- Sim, mas é diferente. Quando ela foi para cabeleireira…é óbvio que também tinha a ver com 

pôr as pessoas bonitas… 

EU- Exacto, também está lá o sentido estético! 

HA4- Sim, mas tem havido evolução; o cabeleireiro já não é visto como antes. Então, estou aqui a 
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falar…Mais: este ano fui sub-delegado, acho que já fui outros anos… 

HA3- Foste também no 10º. 

EU- Mas então isso de ser sub-delegado é assim uma coisa apagada, que não entra em acção, é? 

HA4- Não, não. Como é que hei-de explicar?... 

EU- O sub-delegado não entra também no Conselho de Turma? 

HA2- Não; só se o delegado não puder. 

HA4- Acho que isso tem também a ver com as turmas, porque eu no 9º e no 7º também fui 

delegado e a equipa – eu e o sub-delegado- íamos às reuniões todas. Aqui não sei bem. 

EU- Então mas foste eleito e depois não ligaste nada? 

HA4- Não, hoje acho que isso do delegado já não é tão importante, porque há outros com aptidão 

para ser a “voz do povo”. 

EU- A “voz do povo”?! Mas então o povo não elege quem quer? 

HA4- Exacto, mas há sempre alguém que…Se calhar eu posso falar da Associação de Estudantes… 

EU- Podes falar, sim! 

HA4- Não tive nenhum cargo, mas acabei por andar na confusão da Associação de Estudantes. 

Apesar de não ter integrado nenhuma lista, era quase visto como oposição… 

EU- Ai é? Mas só houve uma lista? 

HA4- Não, houve duas! Mas eu era visto como se fosse da outra lista. O que quero dizer é que há 

um passo para além da formalidade. No caso do Delegado, pode haver outros muito mais 

espontâneos… 

EU- Queres dizer que não é só a voz dos representantes formais que se ouve… 

HA4- Exactamente. 

EU- Tu achas que a tua voz tem influência? 

HA4- Sim, sim! 

EU- Porquê? 

HA4- Sinceramente, é sempre complicado falar de nós… 

EU- Pois é, mas tens alguma consciência, e como estamos aqui numa conversa de café… 

HA4- Não sei, mas nos escoteiros - também sou escoteiro - e sou o representante das pessoas da 

minha idade; na Associação que estamos a formar sou o Presidente… Não sei, acho que tenho um 

pouco o espírito de levar as pessoas para a frente; de puxar se calhar um bocadito pelas pessoas… 
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EU- És um catalizador? 

HA4- Sim, mas também tenho mudado muito. Antigamente era mais puxar para o meu lado, mas 

agora acho que é mais levar as pessoas a falarem… 

EU- Depois se alguém quiser dizer alguma coisa para contrapor ao HA4, pode fazê-lo, mas agora 

temos que concluir as apresentações. 

HA5- Tenho 17 anos, estou no 12º de ciências e tecnologias… 

EU- Vais ser engenheiro? 

HA5- Sim, sim, electrotécnico. O meu pai é engenheiro mecânico e eu sempre apanhei aquela coisa 

das engenharias. E depois porque eu sou muito objectivo. Eu queria ser engenheiro mecânico, mas 

como agora as portas dos carros abrem-se com comandos, acho que electrotécnica está melhor 

para investigação. Porque a revolução tecnológica está a acontecer e nunca vai parar… 

EU- Então, tu estás na via científica e o HA1 está na via tecnológica da mesma área… 

HA1- Mas o meu curso dá na mesma para seguir para a Universidade! 

EU- Sim, mas a diferença é que um tem mais componente teórica e outro prática, não é? 

HA1 – No meu também tem muita teórica! É na mesma! 

EU- E dizes isso com um ar aborrecido, porque não precisava de ter tanta, é? 

HA1- É complicado! Mas eu chego lá e estou mais preparado do que ele. 

EU- Preparado para quê? 

HA5- É que eu podia ir para qualquer curso…só não podia ir para Direito e isso… 

HA2- Podias ir para Direito também! 

EU- Pois, só precisava de fazer as específicas que eles pedem… 

HA5- É natural que os tecnológicos saiam mais preparados para um trabalho logo pós-secundário… 

EU- Os vossos dão mais abertura… 

HA5- Sim…Claro que ele vai com mais preparação prática… 

EU- Já tiveram professores em comum? 

HA1- Não sei… 

HA5- Acho que o setôr de geometria descritiva dava aulas aos tecnológicos, mas o resto dos meus 

setores não. Mesmo matemática não é a mesma, pois não? Só se for português e assim… 

EU- OK! Mas temos de pôr algum limite nesta conversa e eu vou dar pontos de partida. Como eu 

expliquei o meu interesse é em torno do conceito e das práticas de auto-avaliação das escolas. Além 
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da avaliação externa, é pedido às escolas que se auto-avaliem. E a vossa fê-lo. Desde há 2 anos que 

agarrou esse processo. E vocês o que sabem disso? Deram conta deste processo? Participaram 

nalguma das fases? … O HA1 acena a cabeça… Não deu conta… 

HA2- Eu vi os auto-colantes por aí colados… E preenchi inquéritos, mas não sei se era 

especificamente para isso… 

EU- Mas sabes para que eram esses inquéritos… 

HA2- Este ano foram muitos! Foi um de uma aluna de Mestrado em Motricidade Humana…Também 

há aqueles que fazemos sempre sobre as disciplinas… 

HA5- Mas isso é sobre nós… 

EU- De auto-avaliação individual nas disciplinas, é? 

HA2- Sim, mas também tenho ideia de ter respondido a um sobre o Conselho Executivo, por 

exemplo, sobre a abertura para os estudantes… 

EU- HA2 e tiveste algum “feedback” desses inquéritos, dos seus resultados? 

HA2- Não, não. 

HA3 – Eu não me lembro de nada…Quer dizer, vi os auto-colantes, como o HA2 disse, sobre a 

avaliação interna que estão por aí colados no bar… 

EU- Fizeste perguntas sobre isso? 

 HA3- Por acaso até me perguntei…Porque um setôr meu foi o desenhador dos auto-colantes, mas 

eu nem sabia de que é que se tratava. Depois também recebi um email do Conselho Executivo para 

participarmos em qualquer coisa, mas eu já não me lembro o que foi… Foi este ano já! Era para 

respondermos a umas perguntas, mas eu não dei muita atenção. Não sei se era para avaliação 

interna, mas eu não tinha mesmo conhecimento que a Escola tinha esse processo… 

HA4- Agora que falam nos auto-colantes, eu reparei, mas mais pela parte artística… 

EU- E achaste que estava bem? 

HA4- Nem bem nem mal, acho que estão dentro do conceito… Nas artes não há muito o bem e o 

mal. Mas o logotipo está bem feito… Mais: não respondi a nenhum inquérito e não dei conta de 

nenhuma avaliação… Acho que não foi bem projectado, porque não parte só de nós vermos um 

auto-colante e tentarmos vasculhar o máximo sobre isso; acho que é dever da escola, se há uma 

auto-avaliação, projectar essa auto-avaliação. 

EU- Achas então que deveria ter sido passada mais informação… 

HA4- Acho, porque os alunos andam sobrecarregados com trabalho e isso até gera dois movimentos 

– o dos que não estão para se chatear e que se põem completamente de parte e o daquelas que até 

se interessam, mas acabam por ficar completamente absorvidas. Então temos aqui dois grupos e 

não há um esforço para levar as coisas para a frente. Acho que há demasiados trabalhos… Quer 
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dizer, acho muito bem que os alunos sejam solicitados, mas acho que se está aqui a pôr em causa o 

voluntariado, a iniciativa própria… Os alunos estão cada vez mais dependentes – “eu estudo, 

porque os professores mandam!” Estamos a assistir a um movimento de desresponsabilização. Na 

turma, em 90% dos casos estão desinteressados. Eu culpo um pouco a eles, porque podiam fazer 

alguma coisa quando as coisas não avançam, mas a escola tem um papel muito fraco, está a agir 

muito mal. A Escola, estou a falar da Escola como sistema de ensino. 

EU- HA4, desculpa, mas temos de retomar o fio. HA5, tu deste conta deste processo? 

HA5- Sim, eu lembro-me que na altura até achei aquelas perguntas completamente descabidas. Se 

o Conselho executivo ajudava os alunos…depois sobre a papelaria…Para mim são coisas que me 

passam completamente ao lado…Para os alunos penso que não têm interesse… 

EU- E não soubeste também nada dos resultados… 

HA5- Não, como é costume com os inquéritos… 

EU- Mas se este processo estava legitimado, foi discutido e apresentado no Conselho Pedagógico, 

onde há representantes dos alunos… 

HA2- Não, não há! 

EU- Não há representantes no CP? 

HA2- Este ano não! 

EU- E porquê? 

HA2- Acho que não conseguiram ninguém que quisesse… 

HA4- Esta escola é muito grande e as pessoas acabam por perder o contacto com o Conselho 

Executivo! Os alunos conhecem-se, mas em termos superiores não temos qualquer tipo de 

contacto, além das pessoas que têm que ir lá por obrigações, tipo viagens de finalistas…Ao aluno 

comum passa completamente ao lado até o Presidente! 

HA3 – O ano passado havia um aluno, mas eu também não sei como é que ele foi eleito – por mim 

não foi de certeza! 

HA2- Há dois anos fizemos uma assembleia – a Associação de Estudantes- e aí escolhemos o 

representante dos alunos no Conselho Pedagógico. 

EU- Desculpem, mas vocês sabem como funciona a escola, conhecem o Regulamento Interno? 

HA5- Não. Era bom eu dizer que sim, mas eu não conheço. 

HA4- Não sabemos como as decisões são tomadas, se há obras aqui de quem é que partiu a 

iniciativa…Não. Estamos completamente fora! 

EU- HA1, dizias alguma coisa? Gostavas de saber por exemplo sobre esta questão das obras? 
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HA1- Por acaso queria! É sempre bom saber… 

EU- Gostavam de saber mais sobre as decisões da escola – quem as toma, porquê e com que 

sentido, é? 

HA4- É, porque eles esquecem-se muitas vezes que os alunos precisam mais do que aqueles montes 

de papéis para consultarem… 

EU- Mas não terem ninguém que vos represente formalmente no CP não deveria preocupar-vos, já 

que é ali que se apresentam os problemas e se tomam decisões? 

HA5- Eu acho que os alunos não devem ter uma função para além de aluno… 

EU- Achas que não? Achas que a sua voz só deve ser considerada individualmente… 

HA5- Não, não! O que eu acho é que não se deve forçar ninguém a saber de regulamentos, de 

inquéritos ou de decisões…Acho que os alunos que quiserem é que devem procurar. 

EU- Então imagina que o CP decide que todos têm que andar de bibe no ano que vem e tu só sabes 

quando cá chegas e te obrigam a comprar o bibe… 

HA1- É possível! Já ouvi falar disso! 

EU – Mas isto era só uma hipótese absurda e teórica… 

HA1- Mas um setôr já falou disso, de ser obrigatória uma farda… 

HA5- Já houve na Escola… 

HA1- E estão a pensar voltar a pôr… 

HA5- Nas escolas privadas há, mas aqui acho que não tem qualquer tipo de cabimento! 

HA3- Isso é muito mau! 

HA5- Pronto, isso do bibe era uma coisa que ía muito contra os alunos e é obvio que eles se iam 

interessar…Isso ia ser uma revolução, mas agora como funciona o Conselho Executivo ou assim, 

para a maior parte tanto faz… Se eu não vejo assim coisas descabidas à frente dos meus olhos… 

EU- Em termos de regulação tu confias… 

HA5- Claro! Então por detrás disto há pessoas que foram eleitas… Eu acredito no meu Conselho 

Executivo, embora não faça a mínima ideia de quem é que foi eleito agora, por exemplo. 

EU- Mas sabes quem era antes… 

HA5- Sei, era o MB! 

HA4- Não. A maior parte dos alunos pensa que era o B! 

HA5- Então e não era? 
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HA4- Não, era uma Helena… 

HA2- Professora AC! 

HA5- Pronto, desconhecia completamente. 

HA4- Eu conheci este ano! 

HA3- Eu conheço porque era colega da minha mãe. 

HA4- O professor MB é com quem nós tratamos estas coisas das viagens, por isso ele é que era o 

presidente para nós… Mas para contrapor ao que o HA5 disse: eu acho que nós não temos que 

saber exactamente como funciona o Conselho Executivo, mas acho que tu estás a pensar da 

maneira como nós também somos educados. A minha opinião é que nós devemos ter sempre uma 

ideia geral do funcionamento de tudo… 

HA5- Sim, mas não vais enfiar isso tudo na cabeça de um ignorante! 

EU- Mas há ignorantes nesta Escola? 

HA2- Há pessoas completamente desinteressadas! 

HA5- Não, ignorantes neste aspecto do Conselho Executivo. Eu por exemplo fui um ignorante, 

porque nem sabia quem era a Presidente, e se quer que lhe diga… 

EU- Não te fez falta nenhuma! 

HA2- Eu duvido que mais que 10% das pessoas saibam quem é mesmo a Presidente! 

HA3 – Pois, há falta de informação, mas também há falta de interesse…Se as coisas rolam… 

EU- Então esperem! Deixem-me pegar numa ideia que tenho. Sabem que a primeira impressão que 

tive desta escola é que de facto ela rolava por si própria, que havia muita… 

HA3- Anarquia… 

EU- Não, não era bem anarquia, mas muita autonomia distribuída; ao contrário das outras eu não 

lhe encontrava um centro e uma hierarquia… Cheguei a tentar entrar sem me apresentar pensando 

que ninguém daria conta… 

HA3- Sim, na hora dos intervalos é impossível! 

EU- Mas enganei-me! Quando eu ia a subir as escadas fui cercada por 3 funcionários com ar bem 

determinado, perguntando o que eu queria e quem eu era!  Mas eu também devia vir com ar 

suspeito a olhar para todo o lado à espera que me vissem… 

HA4- Foi excepção! A minha mãe já entrou aqui várias vezes e ninguém lhe pergunta nada! 

HA2- Ah, isso é normal! Muitos amigos de outras escolas já aqui entraram à espera que lhes 

perguntassem o que vinham fazer e nada. Mas pessoalmente eu vejo isso como uma vantagem. 
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HA3- Ai eu também! 

HA4- Eu também. Aquela rigidez como há na QF…tu passas o cartão… 

HA1- E isso vai acontecer agora na Hefesto! 

HA3- E no HA4. Maria é assim também. 

HA5- Mas aqui é impossível fazer essa identificação de toda a gente… 

HA4- Por causa da Associação eu fui ao S. Teotónio e para passar na portaria tive que ter uma 

autorização, no hall tive que ter outra, para subir as escadas tive que ter outra e ser acompanhado 

por um funcionário…E o Director é que dava as autorizações! Ou seja, eu estava quase a entrar 

numa prisão. 

HA3- É assim: obviamente que tem que haver um certo controlo, porque a qualquer momento pode 

aqui entrar alguém com uma arma, mas também essa rigidez… 

HA4- Não é o conceito de escola que eu defendo…isso é andar para trás! 

HA3- Pois não! 

EU- OK! Vamos só mais um bocadinho à auto-avaliação. Já percebi o que sabem… 

HA2- Nada! 

EU- OK, pouco! Mas em termos teóricos e de princípios, acham que a auto-avaliação de uma escola 

tem algum sentido?  

HA5- Mas em que sentido é que pode ir a auto-avaliação se em primeiro há um inquérito aos alunos 

a perguntarem o que é que acham? 

HA3- Mas já agora quem é que faz a auto-avaliação? São os professores? É isso que eu não sei… 

HA2- Eu acho importante a auto-avaliação se for perguntar aos alunos o que é que está bem, o que 

é que está mal… Porque se quiser ir ao Conselho Executivo e perguntar pela Dona AC “Ah, ela só 

chega às 10 horas!” Depois “Ah, já foi para almoçar!”; “Ah, agora está a trabalhar!” 

HA3- Isso acontece!... 

HA2- Acontece mesmo! Uma pessoa quer falar com o Conselho Executivo e é quase impossível! 

HA3 - Nem é preciso ser com o Conselho Executivo! 

HA4- É entrar pela porta dentro! 

HA3 – Eu, por exemplo, já me aconteceu várias vezes querer tomar café na máquina, ponho a 

moeda e a máquina come-me a moeda mas não dá troco ou não dá mesmo o café – ou seja, fico 

sem dinheiro. A funcionária diz “Vai ao SASE”. Eu fui ao SASE, mas lá está, aquilo tem um horário e 

naquela hora não estava lá ninguém. Outra coisa que me irrita é que os funcionários entram às 9, 

por exemplo, mas às 9 não estão nos postos de trabalho – estão a tomar o café. E se precisamos de 
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alguma coisa com urgência para a aula, não vê ninguém!  

EU- Pois. Vocês falam daquelas regras de serviço simples que nem sempre são cumpridas. Mas 

vocês vêem a escola só nesse aspecto de clientes que devem ser satisfeitos? 

HA2- A escola é para o aluno, mas ele está cá 3 anos e os professores ficam cá 20 ou 30, portanto 

quem faz a escola são os professores, não deixando de ser para os alunos… 

EU- E os alunos não fazem também a escola? 

HA4- Eu acho que estamos aqui a discutir uma coisa muito… Acho que não estamos a chegar a lado 

nenhum, porque quem faz a escola são todos os elementos… 

HA3- É como se fosse um eco-sistema! Por exemplo, se matas as baratas, depois os outros animais 

não têm comida!... 

HA4- Sim, todos precisamos dos professores, todos precisamos do Conselho Executivo para gerir. Se 

estamos aqui com o fim da educação, é óbvio que têm que ser criados uma série de organismos 

para que isto vá para a frente. E sobre a auto-avaliação só queria dizer uma coisa. A Auto-avaliação, 

quando bem feita – não é estas tretas todas que nós vemos durante as aulas em que temos que 

preencher com contas e tudo – não é nada disso! Mas uma auto-avaliação séria, reflectida, sobre 

comportamentos e tudo, acho que é a chave de qualquer sucesso. E em Artes, quem não faz uma 

auto-avaliação do trabalho que faz, é incapaz de evoluir. 

EU- Queres dizer a auto-avaliação com um auto-reconhecimento… 

HA4- É a chave para evoluir. 

HA3- Exacto temos que reconhecer o que fizemos… 

HA2- Eu, pessoalmente, defendo…nós temos que fazer a auto-avaliação… 

HA4- Mas não da maneira que se faz… 

HA2- Eu apoio que nós devemos pegar numa folha A4 e escrever… 

HA5- Se queres que te diga, acho essa auto-avaliação uma treta. O que vês são os alunos a pedir 

notas a professores… 

HA4- Eu acho que o professor tem experiência suficiente para saber dar a nota ao aluno; claro que a 

opinião do aluno também influencia… 

HA3- Claro, o professor também não pode ficar só na dele!... 

EU- Mas isso se o aluno argumentar, não?... 

HA4- Mas há professores que nem se dão ao trabalho de ouvir! Mas a auto-avaliação tem sempre 

duas perspectivas e depende sempre das pessoas envolvidas, porque nós somos humanos e 

tentamos sempre persuadir outros. Os professores muitas vezes fazem auto-avaliações para 

chegarmos ao fim e termos de concordar com eles. Há os outros mais moles em que não é a 
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reflexão, mas o pedir a nota. 

EU- Bem, vocês associam a auto-avaliação à vossa experiência individual como alunos e na relação 

com as aulas e os professores. Claro que isto faz parte do processo; agora, sendo vocês todos jovens 

implicados com causas maiores, serão capazes de se descentrar das aulas e pôr a reflexão ao nível 

organizacional, em termos de escola, desta escola que vocês tão bem conhecem… 

HA5- Quando a auto-avaliação parte de dentro, neste caso da instituição, da escola, e há um 

investimento, é sinal que há coisas que podem ter efeito. Mas a partir do momento em que a auto-

avaliação surge apenas do Estado e como burocracia apenas acho que os efeitos vão ser muito, 

muito mais reduzidos. Agora se houver uma interiorização da escola a dizer que é positivo e que é 

para apostar nisto… 

HA3- Eu não sei se os professores também são avaliados pelos…não sei como se chamam… 

EU- Os coordenadores? Estás a querer falar desta avaliação dos professores que foi tão badalada? 

HA3- Sim, essa! Lá está a burocracia! Por ser tanta papelada, tantos critérios, tanta… acho que 

também se torna cansativo, fastidioso! Porque depois as pessoas também se desinteressam… 

EU- Esperem, mas o HA5 falava de interiorização. Se a vossa palavra fosse pedida, vocês achavam 

bem fazer a auto-avaliação ou não? 

HA4 - Não, porque já sabemos como as coisas normalmente são… 

HA5- Se nós quiséssemos que houvesse auto-avaliação, acho que isso ia ter ainda menos efeitos do 

que se fosse o Estado. Partindo dos alunos também não, porque nós só cá estamos 3 anos. 

HA2- Eu acho importante haver feedback dos alunos sobre a escola, mas não existe vontade de o 

fazer, porque os alunos até podiam dar opinião, mas não da maneira que é feito. 

HA4- É que nós já temos um pré-conceito de auto-avaliação – sabemos que vamos lá chegar e 

vamos ter que preencher papéis, gastar tempo e que não vai dar em nada… 

EU- Desculpem, mas então não há nada além desse pré-conceito? E a reflexão que falavas, HA4? 

HA4- Mas não há oportunidade para isso! A nossa estratégia de ensino e o nosso sistema vai muito 

mal nesse aspecto. Há coisas que nem com reformas conseguem dar a volta! O que nós 

precisávamos era de outro sistema de ensino! 

HA2- Eu não acho que a auto-avaliação vá ser a solução para qualquer eventual… 

HA4- Podia ser, se bem feita… 

EU- Vocês não conseguem vê-la assim como um projecto de turma, o pôr um espelho no trabalho? 

HA5- Sim, aí sim. Todos os anos, para corrigir e manter o que está bem… 

EU- Muito bem! Vamos pegar nisto por outro ângulo. A escola terá qualidades e defeitos. Vamos 

tentar fazer isto de uma forma vulgar na auto-avaliação- identificar pontos fracos e pontos fortes. 
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Vamos começar pelo HA1. 

HA1- Pontos fortes? 

EU- Podes começar por onde quiseres…Então tu vieste para aqui porquê? 

HA1- Andava na Quinta das Flores e chumbei. 

EU- E chumbaste porquê? 

HA1- Porque faltava. 

EU- OK. E então saíste de lá e vieste para aqui porquê? 

HA1- Porque aqui havia o meu curso e disseram que era mais exigente e que eu saia mais bem 

preparado. 

EU- Então achaste que aqui havia mais exigência… 

HA5- Isso é uma lenda! 

EU- Uma lenda! Mas já falam. Agora é o HA1! E vieste, mas… 

HA1- Não gostei! É completamente diferente do que era lá e até na Martim… 

EU- Mas tens de explicar melhor essa diferença… 

HA1- Não conheci o Presidente. Só soube este ano quem era. Lá na Quinta das Flores no primeiro 

dia conheci-o e ao longo do ano até me dei com ele… 

EU- Também eras um menino mal comportado, se calhar tinhas mesmo que ir falar com ele!... 

HA2- Se calhar estava lá sempre! (Risos de todos) 

EU- Ó HA1 eu estava a brincar; não leves a mal!... 

HA1- Não. Só fui lá 3 vezes, mas na rua ele falava comigo normalmente. 

EU- E tu achas que o estilo da direcção e do presidente faz muita diferença numa escola? 

HA1- É, faz! Os alunos conhecerem e darem-se com o Presidente… 

EU- Achas que aderem mais… Mas não foi só essa diferença… 

HA1- Com os alunos também. Lá conhecia toda a gente e aqui só comecei a conhecer estes por 

causa da Associação… 

EU- Desta Associação que estão a criar…E porque aderiste? 

HA1- Porque sempre gostei de voluntariado e acho que estava na altura de ajudar. 

EU- Mas mesmo não gostando desta escola tiveste melhores resultados… 
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HA1- Lá tinha bons resultados…só que faltava… 

HA5- Por acaso também acho que conhecer o Presidente e dar-se bem com ele muda 

completamente…Tem-se mais respeito! 

EU- Ai é? 

HA4- E nós conhecendo o Presidente podemos fazer uma auto-avaliação informal, porque eu posso 

chegar ao pé dele e dizer-lhe. Auto-avaliação é isto! Não é preencher grelhas, é uma reflexão 

espontânea… 

HA5- Mas isso é como a Câmara de Lisboa ou de Soure. Eu em Soure chego e peço para alcatroarem 

a minha rua. E depois vêm mais cinco pessoas e alcatroam-se as rua delas… 

EU- Exacto! As coisas não podem ficar dependentes do acesso pessoal, porque nem todos têm o 

mesmo acesso e o mesmo poder de palavra, por exemplo…E numa escola grande… Portanto a auto-

avaliação não pode ficar só por conta do acesso pessoal e espontâneo, pois não, HA4? 

HA4- Mas nada é preto e branco e não estamos aqui a dizer que só há uma maneira ideal! Aliás, nós 

para cobrirmos um problema, nunca podemos surgir só com uma maneira! Mas isto ajudava, 

porque se estamos aqui com o objectivo de atingir a escola perfeita, que é inatingível, porque nunca 

nada é perfeito, a questão é que nós temos que tentar avançar ao máximo. Se sabemos que o 

ponto de falarmos com o Director ía melhorar – não era para todos, mas se sabemos que ia 

melhorar, pronto, vamos cobrir esse ponto. Sabemos que há pessoas que se conseguem expressar 

melhor de uma forma escrita, avançamos com esse ponto! Nós temos de tentar criar soluções um 

pouco para todos, criar uma série de frentes… 

HA2- A nível da escola, eu acho e isto é opinião geral, a escola é mais exigente, tem professores 

mais exigentes… 

EU- Mas mais exigentes em relação a que universo? (a cidade)? 

HA2- Sim…não é certo… 

HA5- Eu não vou ser radical porque não conheço as outras escolas… São exigentes, mas mais não 

sei. 

HA1- Eu não digo isso porque há professores exigentes nas outras escolas… 

EU- Mas tu conheceste outra escola. Tens noção que lá eram menos exigentes do que estes? 

HA1- São. A maior parte é. 

HA3- É, se calhar saimos daqui mais preparados tanto a nível das disciplinas como a nível humano. 

HA2- Há um ponto em que isso é muito claro: educação física. O aluno quer ir para medicina, mas 

tem 14 a educação física. Vai ao DM e o Conselho de Turma: “Ai, coitadinho, precisa da nota senão 

não entra…Vamos dar-lhe 19 a educação física!” 

HA4- Ou 18 para não ficar tão mal… 
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HA2- Aqui o professor bate o pé! Aqui há oposição! 

(intervalo para mudança de pilhas e mudança de lugar – para o café em frente) 

EU- Vamos lá retomar a conversa sobre as qualidades da escola. HA4, a tua razão de escolha da 

escola. 

HA4- Porque era a melhor escola de artes. E como é que eu sabia? Porque a minha mãe tem um 

cabeleireiro que é frequentado por muitas professoras…Aliás, a minha primeira opção era Quinta 

das Flores e foi muito complicado para me convencerem a vir para cá. Os meus colegas iam para lá 

e nós somos sempre levados para onde vão os nossos amigos e até ao 9º ano havia aquela fixação. 

Mas depois, ao ouvir os professores, lá ganhei juízo. 

EU- Em termos geográficos em relação à tua casa não fazia diferença? 

HA4- Não, nunca seria por aí. 

EU- Portanto, a qualidade desta escola foi avaliada no cabeleireiro pela tua mãe… 

HA4- Não, pelos professores… 

EU- HA2? 

HA2- Eu vim para aqui porque era a melhor escola a nível de física e química. 

EU- Isso pelos professores que tem? 

HA2- Sim, o departamento. Eu não queria o DM e por isso ficava a opção entre esta e o JF. Os meus 

pais contactaram alguns amigos, colegas… 

EU- Os teus pais tinham um conhecimento interno da escola… 

HA2- Não directo. Mas eu acho que ainda não falámos duma qualidade desta escola que é a 

tolerância. Entre os alunos. Porque eu não sinto que, por exemplo, uma pessoa que se vista de 

modo diferente, tenha toda a gente a apontar, a falar, a não ser que seja uma coisa completamente 

desproporcionada. Uma pessoa que seja um bocado extravagante não é nada especial! 

EU- Isso poderá relacionar-se com o facto da Escola ter a opção de artes? 

HA4- Sim, esta escola destaca-se pelas artes! 

A – É, há uma certa liberdade. Por exemplo no DM há uma espécie de massa, tudo igual… 

HA4- Tudo quer ser igual! 

EU- Mas tudo igual na forma de vestir? 

HA3 Sim, na imagem. Mas se calhar também um bocado nas ideias, na maneira de ser…Há ali um 

padrão, sei lá!... 

HA2- Também a presença dos tecnológicos e profissionais, também gera pessoas muito diferentes. 
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Não são todos uns “betinhos”, se quisermos! 

HA5- Uma vez, um colega do JF, sentou-se aí na escada uns 5 minutos e ficou chocado! “O que é 

isto? Cabelo rapado dos lados? Todos vestidos de preto?” No JF isso seria impensável, porque toda 

a gente ia comentar... 

HA3Lá está!  Eu também acho, é a minha ideia…Pronto, há bocado falava-se que o José Falcão é a 

escola mais elevada e não sei quê...Mas isso é também porque está localizado numa zona 

privilegiada, digamos... 

HA4- Não acho que seja por aí! Não é! 

HA3Eu acho que sim. Se fores para aquela zona é só casas... 

HA4- O quê? Jardim da Sereia? 

HA3 Tens Celas, a zona dos doutores... 

HA5- Mas também há muita gente com dificuldades! 

HA3 Eu sei, eu sei, há isso em todo o lado! 

HA4- Aqui é que tens a gente que movimenta (a cidade)! S. Jerónimo, por exemplo. Muitas 

senhoras são clientes da minha mãe e há lá raparigas que vão lá todos os dias antes de ir prá escola! 

E se querem ir ao “Dolce Vita”, vão de táxi! 

EU- Mas tu escolheste esta escola. Estás satisfeito? 

HA4- Sim, não mudaria nunca, porque é ter um 20, mas saber que corresponde ao que sou. 

EU- E tu, estás satisfeito, HA2? 

HA2- Sim. O espírito de tolerância, o espírito que aqui se vive... Há pessoas interessadas. 

Politicamente e socialmente interessadas e eu acho isso muito importante! 

EU- HA3? 

HA3 Bem, eu até vivo mais perto da QF e a minha irmã andou na QF. Eu vim para aqui, porque a 

minha mãe já tinha dado aulas aqui e gostou muito. Do ambiente e também da relação professor-

aluno, que é completamente diferente... 

HA5- Eu tive toda a liberdade de escolha. A QF, mesmo no tipo de edifício, era a que se aproximava 

da CF, onde andei. Depois metade da minha turma foi para o DM e metade foi para a QF. Só eu e 

dois colegas é que viemos para aqui. Mas eu acho que a juventude é para conhecer e mudar de 

ares! E pronto. Eu já estava há 5 anos lá enfiado e há medida que passa o tempo há tendência para 

formar grupos que se vão fechando cada vez mais. É o que vejo com esses colegas. Aqui, sendo uma 

escola com muita gente, não se conhece muita gente, mas eu gostei da escola. Acho que não tive 

bons professores, mas eram todos super-simpáticos! 

EU- Não eram bons profissionais, mas eram boas pessoas, é isso? 
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HA5- Tive uma boa professora, a de matemática. Depois os professores de geometria descritiva e 

física gostavam de puxar para a brincadeira... 

HA4- Já eu e a HA3 não podemos dizer a mesma coisa. Tivemos excelentes profissionais. Pode haver 

um ou outro, como um de desenho que podia ser francamente melhor, mas tivemos uma equipa 

fantástica! 

HA3O problema dele é que não gostava de dar aulas. Ele era pintor, é pintor, só que isso não lhe 

dava sustento. 

EU- Então, já agora, um bom professor é como? 

HA5- Para mim é aquele que tem capacidade para subir o rendimento de um mau aluno. 

EU- Concordam todos com isto? 

HA4- Sim, mas não é só aquele que se foca nos maus, mas que também procura estimular os bons. 

E é aquele que cria um bom ambiente na sala de aula para os alunos serem espontâneos... 

HA5- Sim, sim! 

HA4- Mas também não pode ser só um grupo de amigos, em que a minha obrigação é fazê-lo feliz, 

como me disse um professor este ano. Eu mudei de turma e acho que este ano fui muito mal 

acompanhado por professores... 

EU- O professor disse-te o quê? 

HA4- Disse-me que ficava muito infeliz com o que eu lhe estava a dizer e eu respondi. “Desculpe lá ó 

professor, mas nós não estamos aqui a trabalhar para a sua felicidade”. Nós estávamos a ter uma 

discussão e eu, como delegado representei a turma e disse: “ É mau ouvir isto, mas é a verdade. 

Nós este ano não aprendemos nada consigo. Tivemos uma relação excelente, mas não aprendemos 

nada!” O professor achou aquilo um escândalo e fez quase um poema a dizer que estava muito 

triste. Estou a falar a sério, fez mesmo um poema. E nós sabíamos todos muito mais do que ele. 

Estamos a falar de uma oficina multimédia, com novas tecnologias e nós estávamos muito mais à 

frente do que ele. 

HA5- Em termos de ambiente acho que foi espectacular. Alunos e professores acho que se dão 

imensamente bem, nós sabemos os nomes dos professores... 

EU- Ó HA1, tu continuas aí com qualquer coisa engasgado! 

HA1- Estou a dizer que alguns professores; nem todos! Tive uma professora que rebaixava a torto e 

a direito! 

EU- Tinhas um professor que te rebaixava... 

HA1- A mim e à turma toda! 

EU- Ó HA1 e isso estará relacionado com os cursos tecnológicos? 

HA1- Tem, porque muitos professores pensam que por estarmos num curso tecnológico somos as 
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piores pessoas que andam pr’aí! Essa aí desde o primeiro dia de aulas que nos dizia que éramos a 

pior turma. 

EU- Pois, há muito essa ideia. E de dentro o que tens a dizer dessa ideia? 

HA1- É uma treta! Depende das pessoas das turmas. Na minha turma nunca houve um processo e 

tive um professor de filosofia que dizia que éramos a melhor turma que já teve! E depois olham 

para idade. Por exemplo eu que já tenho 20 anos. 

HA2- Pois, somos humanos e temos tendência para estereotipar.  

EU- O grande problema dos professores e das escolas é saber se devem regular as suas decisões no 

sentido do mérito e da alta competência ou no sentido da igualdade, na facilidade de acesso e de 

sucesso, não acham? 

HA3 Eu acho que uma boa escola é aquela que se preocupa com as duas coisas. 

HA4- Sim, mas quando queremos os dois ficamos no intermédio, e quase tudo é intermédio! Não. 

Uma escola boa é aquela que se preocupa em chegar a esses dois pontos, que lança medidas para 

tornar estes dois pólos reais. 

EU- Então, para saber se essas medidas lançadas funcionam, temos a auto-avaliação... 

HA4- Eu acho que isso não funciona. Os professores têm sérios problemas em auto-avaliar-se! 

EU- Sim, pôr o espelho é difícil para todos. Mas será que chegando à prova dos defeitos não se 

conseguiria lidar com eles melhor do que desconfiando apenas que existem? 

HA4- Isso é o problema da verdade inconveniente, que está sempre nas nossas vidas...Há sempre 

uma verdade inconveniente! 

HA5- Eu acho que é impossível haver uma auto-avaliação completamente padronizada, porque as 

escolas são diferentes. Agora a melhor maneira de ver as competências dos alunos é ir à 

universidade. Por exemplo, nós fomos ao departamento de física e lá dizem que os alunos da 

Hefesto têm melhor sucesso. 

HA4- Em arquitectura também dizem que os alunos da Hefesto, genericamente, desenham melhor! 

Claro que estamos aqui a falar de uma média! 

EU- Mas lá estamos de novo nos “rankings”! 

HA4- Não, os “rankings” não dizem nada, porque as escolas com tecnológicos como esta nunca 

podem ser comparadas com as outras; nos exames só conta a parte teórica e os tecnológicos têm 

mais a parte prática e os alunos não são tão preparados na teórica...Eles fazem exames como nós, 

mas não podem ter os mesmos resultados. Os exames são só teóricos! 

HA1- Mas nós também temos teórica. Temos a matemática e temos relatórios de 300 páginas! Isso 

é teórico! 

EU- Pois, tem a teórica e a prática. São é dois modelos diferentes de avaliação e aqui têm que 
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combinar os dois! 

HA5- Eu acho que a Hefesto vai apostar mais nos profissionais, isso é para sempre; e se calhar até 

poderá ser só profissional... 

HA4- Mas isso também é perigoso. E não acredito, porque as artes também são tradição... 

EU- Vamos então à Associação de Estudantes e de novo à voz dos alunos e à defesa dos vossos 

interesses nos órgãos da Escola. 

HA4- Mas se não conhecemos os órgãos da escola, até que ponto podemos saber se defendem os 

nossos interesses? 

EU- Mas se pensarmos que os alunos são a maioria da população, jovens e criativos, muitas vezes 

rebeldes, como podemos compreender que a sua voz não seja mais determinante na escola? 

HA2- Porque estão sempre a mudar. 

HA4- Não é só isso! Porque as pessoas responsáveis não dão credibilidade aos alunos! 

EU- Que pessoas? 

HA4- Conselhos Executivos e isso...Os órgãos responsáveis. A partir do momento em que se vêem 

num plano superior e em que só ouvem os alunos porque é uma indicação do ministério, nunca 

podemos chegar a lado nenhum! 

EU- Então achas que só se ouvem os alunos porque o ministério manda? 

HA4- Não há grande interesse! O que queremos é despachar! Vivemos num mundo de resultados 

imediatos e os professores querem é ir cedo para casa... 

EU- Bem, HA1, e tu o que dizes da Associação? 

HA1- Não digo nada. Não conheço. 

EU- Então mas não promoveu actividades... 

HA3 Na campanha prometeram, mas não houve nada. Estou completamente descontente com a 

Associação! A meu ver o Presidente não era o melhor! 

HA4- Era muito fraco! É uma pessoa que não se preocupa em ouvir. Este rapaz só se preocupa com 

os ideais dele. 

HA3 É óbvio que não posso provar isto, mas acho que ele foi para Associação para ter a viagem de 

finalistas de borla! 

HA2- Não acredito que seja só isso!  

HA5- Eu acho que é o querer ser alguém. O ano passado perderam e não podiam ficar assim...com a 

pedra no sapato! 

HA2- Agora vou defender a Associação! Mas tu sabes quantas RGA houve nos últimos 3 anos? 
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Nenhuma! E sabes quantas houve este ano? 

HA4- Já estás como os políticos! Não podes justificar os teus comportamentos com o 

comportamento dos outros! Vocês têm uma responsabilidade! 

HA3 Tu lembras-te dos “flyers” distribuídos na campanha? E lembras-te quantas actividades vinham 

lá? Não fizeram nenhuma! 

EU- Pronto, não estamos aqui para atacar e defender. O Presidente foi convidado para estar aqui, 

porque eu acho que as Associações são por princípio muito importantes, mas está visto que aqui 

também não funciona como verdadeira voz dos alunos... Vamos então a uma última questão: o que 

é que a esta escola vos trouxe de mais importante para a vossa formação? 

HA5- Eu acho que a principal função da escola é dar bases, conhecimentos, trabalho...Para ir para a 

Universidade, porque, como é óbvio, nesta sociedade capitalista para viver é preciso ter dinheiro. 

Portanto não vejo outra hipótese... 

HA3 Eu acho que a escola tem a função de instruir pessoas e não de educar pessoas. Quer dizer, 

também tem essa função, mas a educação deve vir de casa. 

HA4- Eu não concordo, porque os professores passam mais tempo connosco do que os nossos pais. 

HA3Eu sei, e o professor não deixa de educar, mas o progenitor é que tem esse papel. 

HA2- Eu também acho que a função da escola é ensinar, que é algo que nós não podemos ter em 

mais lado nenhum. É claro que a formação enquanto cidadão é importante e na escola temos 

oportunidade de fazer uma série de coisas não directamente relacionadas com o conhecimento, 

mas a parte da educação deve vir de casa. 

HA4- Ó HA2, então e o filho de um toxicodependente não tem direito à educação? Tu tens uns pais 

porreiros, mas e quando não são? Onde começa o valor da igualdade? 

HA2- Esses devem ter apoio psicológico, evidente! 

HA3Mas se estamos a falar de uma escola secundária, a educação já devia estar lá! É claro que os 

professores influenciam os alunos e há sempre aquelas relações pessoais...Mas o importante tem 

que vir de casa! 

HA4- Eu ponho tudo exactamente no mesmo plano de importância. Eu acho que o princípio básico 

da escola é formar cidadãos do mundo responsáveis por criarem relações de valores na sociedade; 

cidadãos do mundo responsáveis e capazes que adquiriram uma quantidade de conhecimentos 

teórico-práticos. E acho que um sem o outro não consegue resistir. Um aluno que tenha um espírito 

empreendedor e que se importe com os outros, terá automaticamente um desempenho acima da 

média. Os professores não vão dizer que somos obrigados a dizer obrigado ou bom dia; a questão é 

que têm de espoletar em nós sentimentos de responsabilização, de...”tu és um adolescente”, como 

tive uma vez uma professora que disse, “vocês estão na idade de criar revoluções, de levar para a 

frente os vossos ideais, de lutarem por eles”. Isto é que é educar; não é só dizer “portem-se bem; 

lavem os dentes antes de ir p’rá cama”! Eh pá, isso é em casa! Mas se calhar a construção de 
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valores e ideias acontece muito mais na escola do que em casa.  

EU- HA1, tu ainda vais continuar aqui, mas o que achas que esta escola trouxe de mais-valia na tua 

formação pessoal? 

HA1- Fiquei mais adulto. 

EU- Adulto quer dizer autónomo? 

HA1- Sim e responsável. 
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