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ALUNOS ATENA 

1h 48 m 

Sala da Escola 

EU – Então, vamos começar pela apresentação, um de cada vez, para eu depois associar os vossos nomes às 
vossas vozes na transcrição. Os vossos nomes não vão nunca aparecer depois, eu codifico-vos os nomes... Diz! 

AA2 - Podemos dizer mal à vontade… 

EU – Exactamente. Para já, o vosso nome, idade, ano e o curso. E gostaria também que acrescentassem 
também quais são as vossas expectativas de futuro, não é? Se já têm uma ideia do que querem ser quando 
forem grandes. 

AA1 – Tenho 18 anos, estudo no 12º ano do curso de ciências e tecnologias e gostaria de seguir um curso na 
área de saúde, preferencialmente medicina. 

EU – É? E para isso é preciso ter notas muito altas? 

AA1 – Sim, pelo menos é o que tem sido até agora. As notas para mim são favoráveis, a minha média é 
favorável, depende agora dos exames... 

EU – Sim, sim. Isso consome-te muita energia... E alegria! 

AA1 – Consome menos do que devia consumir. É mais preocupação do que propriamente esforço; quer dizer, 
o esforço é grande mas é mais preocupação do que estudo. Não deveria ser... 

EU – A pressão é grande! 

AA1 – A pressão é grande e começa-se a tornar... é gradual; é maior agora, sinto muito mais, apesar do 
trabalho que eu tive... devia ter sido feito nos anos anteriores, a verdade é essa! Porque no 12º ano o trabalho 
já deve estar quase completo. Mas a pressão é muito maior agora, certamente. 

EU – Moras na cidade? 

AA1 – sim, sim. 

AA2 – Tenho 17 anos, estou em ciências e tecnologia também, queria seguir engenharia, ainda não sei ao 
certo qual, mas em principio “engenharia electrotécnica e de computadores”, embora ainda não tenha 
excluído completamente a Arquitectura... Mas em principio é “engenharia electrotécnica e de computadores” 

EU – Sim?... Expectativas já falaste, depois vamos à outra parte das vossas funções representativas. 

AA3  – Tenho 16 anos, estou no 11º ano do curso de ciências e tecnologia e ainda não sei o que é que quero 
seguir no futuro. 

EU – 11º ano? Ainda tens mais um ano... 

AA3 – Pois, mas há pouco tempo, principalmente porque tenho de escolher específicas, disciplinas para o ano. 

EU – Sim, mas de qualquer maneira não é fechado, os caminhos não são fechados, depois vocês podem… 
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AA3 – Principalmente porque com duas já dá para jogar mais… 

AA2 - Nós só tivemos de escolher uma. 

AA3 - Era pior no vosso ano... 

AA2- E os professores na universidade acham que nós tivemos as duas e então leccionam como se tivéssemos 
tido duas disciplinas - física e química- e só tivemos uma. 

AA4  - Tenho 16 anos, ando no 11º ano, no curso de ciências… 

EU – Ciências e  tecnologia. Vocês são todos do mesmo curso... 

AA4 - Sim. E quanto ao que gostaria de seguir, já soube melhor, agora é um bocado mais confuso... Algo 
relacionado com a Biologia que eu gosto muito e com Engenharias. Estava a pensar em Biotecnologia, ou 
Engenharia Biológica, ou Engenharia Genética, só que são cursos que são muito difíceis cá em Portugal. 

EU – São difíceis em que aspecto? 

AA4 – Engenharia Biológica e Biotecnologia só é bom na Universidade do Minho e no Técnico; Engenharia 
Genética nem sei onde é que há e se há. 

EU – Mas é capaz de haver... 

AA4 – Ir daqui para fora gostava muito, só que…pronto, o dinheiro… 

EU – Sim, claro... 

AA4 – Os meus pais nunca se opuseram, mas tenho mais dois irmãos, e também não quero limitar. 

EU – A consciência da despesa também é outra pressão, não é? Então vamos lá, vocês são todos deste curso. 
Os outros cursos da escola, portanto, são as Humanidades... Já não se chama assim?  

AA3- Ciências  Humanas e Economia. 

AA2 - Sócio-humanas e sócio-económicas ... 

EU – Então Artes não há aqui... 

AA2- Não. 

EU – O facto de serem todos do mesmo curso, eu posso deduzir daqui que vocês entre alunos se 
juntam mais por cursos? Ou não? 

AA2 - Eu não fazia ideia de que curso é que eles eram, pensava que eram de Humanidades. Lamento. 

EU  - Já agora conta-me como chegaste a eles. 

AA2 – Foi desde a altura da Associação de Estudantes, eles iam lá... Ele era contra nós, mas ia lá. .. 

AA3 - Não era contra, era “semi a favor”... 
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EU – Quantas listas havia? 

AA2 – Três. 

EU – E houve grande diferença? Vocês foram grandes vencedores? 

AA2– Sim. Fomos grandes vencedores. 

EU – Porquê? Digam lá! 

AA2– Porque…. Uma das listas era a gozar, era para desanuviar um bocadinho o ambiente, e a tensão 
entre as duas lista que supostamente estavam mais em oposição... 

AA3 - Era mais para a brincadeira. 

AA2 – E depois havia duas listas a sério, que era a nossa e a outra. E por diversas razões a nossa parecia 
muito mais credível. 

EU – Diz-me, o que vos dava credibilidade? 

AA2 – Termos pessoas capazes de falar, de argumentarem... 

AA4 - De falar. Pessoas capazes de falar! 

AA2 – De falar, que era uma coisa que não acontecia na outra lista, numa delas. E…. 

AA4- Os comportamentos... 

AA2- Era uma lista muito mais responsável. 

EU – Os comportamentos, ou seja, os alunos em si com um perfil mais enquadrado no sistema? 

AA4 - Se calhar não tão enquadrado no sistema, mas muito mais responsável. 

AA1 - Eu acho que era exactamente por sermos desenquadrados do sistema que nós marcávamos a 
diferença! Havia uma grande crença em nós; nós marcávamos uma grande credibilidade relativamente 
à nossa capacidade de fazer e tornar reais muitos projectos que já haviam sido propostos por várias 
listas e em vários anos. 

EU – Então e tornaram-se reais, esses vossos projectos? 

AA2 – Alguns sim. 

EU - Sou muito curiosa: dêem-me lá exemplos de coisas que tenham feito. 

AA2 - Legalizar a Associação de Estudantes, que era uma coisa que já estava proposta há imensos 
anos. Foi muito complicado, e a legislação nem está feita para que se legalize a Associação de 
Estudantes no secundário. Não são reconhecidos aos membros da direcção direitos por serem 
menores, embora as legislações estejam todas a caminhar para isso, chegamos a alguns pontos em que 
dizem “ah, mas vocês são menores!” E portanto, eles esperam que no secundário haja alunos com 
mais de 18 anos à frente de uma direcção de uma Associação de Estudantes. Tentei explicar-lhes que 
isso não é possível, porque quando nós entramos para o 12º ano somos todos menores. A não ser que 
estejam à espera que uma pessoa que já tenha chumbado uma quantidade grande de anos seja 
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presidente de uma Associação de Estudantes! Têm de adaptar a legislação. 

EU – Existe ali uma contradição. 

AA2 – Especialmente no banco, foi aí que notámos, porque o banco não deixa abrir uma conta. E, por 
exemplo, patrocínios que nos dão... querem fazer transferência bancária, ou querem que nós façamos 
transferência bancária em vez de pagar, mas não dá porque nós não temos conta no banco. Para ir às 
finanças para dar início de actividade também é preciso o NIB, e portanto temos de dar… o NIB que 
não existe e, um bocadinho à margem da lei, superar este problema. Mas é interessante como se faz 
isto tudo em Portugal!... 

EU – Precisavam de um patrono, de um patrono adulto, não é? 

AA2 - Também conseguimos arranjar um domínio para o site da Associação de Estudantes, já pagámos 
o domínio… O site está em construção, nós queríamos ver se os alunos participavam, mas ninguém se 
inscreveu para fazer o site, a não ser dois alunos que nós já conhecíamos, que já se tinham oferecido 
inicialmente, e eles estão a começar a fazer. Mas já está quase! Arranjámos os recibos, esses 
pormenores mais chatos, o pagamento das cotas estamos a tratar que seja feito para o ano, para 
tentar ter continuidade, porque legalizar é muito complicado e se para o ano perderem o trabalho que 
nós estivemos a fazer este ano é mesmo muito chato, porque depois voltar a fazer tudo do início, 
ninguém vai voltar a sujeitar-se a isto. E portanto, eu e uma colega minha que somos as que ficámos 
responsáveis pela legalização da Associação de Estudantes, estamos a ver se conseguimos arranjar uma 
forma muito simples de fazer o pagamento de cotas, de tornar as pessoas sócias, de continuar com o 
livro de actas em ordem... Para ver se as coisas continuam, porque agora que somos legais temos 
vários… temos de ter as contas todas em ordem, é um bocadinho mais sério do que costumava ser. 

EU- Também é uma boa aprendizagem... 

AA2 – Sim, sim. É perceber que este país é completamente ridículo em tudo o que faz… 

EU – Uma burocracia, não é? 

AA2- É! Totalmente! 

 EU – Então temos a AA1. Eu queria agora saber em termos das vossas funções. Já sei que a AA2 é 
Presidente da Associação. A AA1 também faz parte da Associação? 

AA1 – Sou presidente da Assembleia Geral da Associação, que foi um órgão que foi criado na sequência 
da legalização, que tem três órgãos: a Assembleia Geral, a Direcção e o Conselho Fiscal. Fora da 
Associação de Estudantes, tanto eu como a AA2 participámos, fomos elementos da Assembleia de 
Escola, à qual se sucedeu o Conselho Geral Transitório. 

Eu -  Que reúne hoje para escolher o Director... a Directora... 

AA1 – Exactamente. 

EU – E tu estarás nessa reunião... 

AA1 - Na qual estarei. Infelizmente reduziram drasticamente o número de representantes dos alunos. 
Numa conquista difícil conseguimos aumentar a representatividade para o Conselho Geral, que será 
para o ano, para dois alunos, mas este ano fiquei eu a única. 
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EU – E como te sentes lá? Achas que a tua voz é respeitada? É ouvida e respeitada?  

AA1 – Este ano, com o Conselho Geral Transitório, é um período excepcional, muito excepcional, 
espero eu. Normalmente o Conselho Geral deverá reunir quatro vezes por ano; o Conselho Geral 
Transitório, a esta altura já deve ter reunido, se não me engano, 20 vezes... ou pouco menos! E isso 
tornou-se um pouco conflituoso com o meu horário, com a tal pressão que eu tinha… Obviamente que 
isso tudo pesou, mas pronto eu tive que me sujeitar. 

EU – Lá está! Também está lá a aprendizagem que tu fizeste, não é? 

AA1 – Está, mas nunca… 

EU – Fica a marca com certeza... 

AA1 – Mas sim, eu acho que se tornou um ficheiro de realidade, se poderei assim chamar. Uma lição! 
Que sim, já me serviu para o resto da vida, acho eu!... 

EU – E vai servir. 

EU - AA3 e tu? Tens assim algum papel também…? 

AA3 – Eu sou secretário da Associação de Estudantes e sou Delegado de Turma. 

EU – Sim, sim. Como Delegado de Turma - vamos explorar mais esse papel. 

AA3 – Por vezes não é fácil fazer essa conciliação entre alunos e professores, porque obriga-nos a 
tomar decisões em que nós não podemos também… O nosso dever é supostamente proteger os 
alunos, mas às vezes também ao não concordarmos com aquilo que eles fizeram, isso põe-nos numa 
posição um bocado complicada... Este ano criou-se a Assembleia de Delegados, onde eu estou 
presente, tenho ido a todas as reuniões ... 

EU – Estão os delegados de todas as turmas? 

AA3 – Supostamente estariam os delegados de todas as turmas, mas a adesão tem sido muito baixa, e 
portanto não é uma coisa que tenha funcionado muito bem. 

Eu – Que percentagem, mais ou menos, é que vai?  

AA3 – Muito baixa! 

Eu – Menos de metade? 

AA2 – Mas também é complicado... 

AA3- Menos de metade! 

Eu – E é feito como? Por convite? Marcam uma reunião e fazem um convite aos alunos delegados? 

AA3- Sim. Sei que na última reunião estávamos cinco à espera. 

EU – Cinco? Que explicação tens para isso? 
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AA2 – Explicações que há fora da escola... 

AA1 – Falta de interesse...  

AA3- Sim, falta de interesse... 

AA2 – E se for à hora de uma explicação... 

AA1 – Há muita falta de interesse nesta escola. Só sabem estudar! 

AA2 -  Muito, muito, nota-se em tudo o que se faz. 

AA1 - Falta de interesse pelas iniciativas, tanto de alunos, como de professores, como de pais. Há um 
grande, uma grande distância! 

EU -  É tão estranho!... Mas espera lá!  Falta o AA4. Tu tens alguma função? 

AA4 – Não! Tenho a felicidade de não ter nada. 

EU – Não te agrada esse... 

AA4 – Agrada! Gostava de ser Presidente da Associação, ter um cargo importante no 12º ano, mas 
acho que a motivação para isso está a descer cada vez mais pelas pessoas que me rodeiam, que 
estudam nesta escola, que vão votar nas listas para o ano e formar listas para o ano. E pronto, limito-
me a ter um papel crítico, exterior a tudo. 

EU – Um papel crítico desenquadrado mas construtivo, como diz a Barbara. Mas que canais usas para 
fazer ouvir a tua voz? Não estando enquadrado em nenhuma instituição como fazes? 

AA4  - Faço de várias maneiras... Falando com as pessoas.  

EU – Ao Conselho Executivo costumas ir, fazer críticas? 

AA4 – Não. Porque eu tenho poucas críticas ao Conselho Executivo, e as críticas que faço duvido que 
sejam ouvidas, porque são críticas que não são fáceis de ser mudadas e que …. são críticas também… 

EU – As tuas críticas não são tanto ao funcionamento da escola em si... 

AA4 – Não, são mais de mentalidade. 

EU – De mentalidade, sim. Então vamos lá pegar nessa questão que tem  a ver com mentalidade. Na 
vossa opinião, na escola são todos muito pouco activos... 

AA4- A maior parte... 

AA2 – Pois! Sempre que se organiza alguma coisa, são sempre os mesmos a estar, a não ser que essa 
coisa seja uma festa no “Ar de Rato” não temos mais de 20 pessoas nunca. 

AA3 – E há uma coisa que é curiosa, porque supostamente as pessoas quando votam na Associação de 
Estudantes, votam para que essa associação faça alguma coisa e porque supostamente querem que a 
escola seja um lugar melhor, mas depois quando se está na associação verifica-se que há muitas coisas 
que não podemos fazer, precisamente por  causa dos próprios alunos que nos elegeram. 
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EU – Então, mas isso contrasta com duas ideias que eu apanhei nas outras conversas, com os 
professores e até com os pais. Uma delas é que esta escola se preocupa muito com a construção 
integral do aluno, com o  espírito crítico, proactivo... Quando se fala do Atena, o que vem ao de cima é 
logo resultados, mas essas pessoas de dentro contrapõem com este aspecto: não são só resultados, 
nós aqui ajudamos a construir pessoas, pessoas grandes! Parece que isto não joga bem... 

AA4- Eu acho que é verdade porque eu acho que o problema não é da escola; a escola tem um papel 
excelente em tudo isso, e acho que tem uma grande aposta e tem sucesso porque a qualidade de 
ensino, falo por mim pelo menos, é extraordinária. Tenho professores como tive poucos ao longo da 
vida, que me ensinaram, além da matéria em si, a gostar da matéria... E outras lições que não só de 
matéria, mas de vida. E que me ensinaram um pouco também - um pouco ou muito! - mas que já tinha 
antes e que fortaleceram o meu interesse por coisas exteriores à minha obrigação… Mas essa aposta 
pode não ter tanto sucesso, embora seja eficiente... eficiente, aliás, bem construída e bem feita, 
porque os alunos estão inseridos num sistema e numa esfera, que é muito difícil tirá-los de lá e passa 
muito pela educação em casa e pelas influências dos amigos. 

EU – Então vamos lá a essa esfera, AA3; vamos lá a essa esfera que envolve os alunos desta escola. 

AA3 – São alunos que não se interessam por nada, que fazem o que os outros fazem, porque ... não 
sei… não os entendo muito bem... 

AA4 – Eu acho que eles não têm interesse por nada, nada. Não têm objectivos na vida. 

AA2 - Eu também acho que ... 

EU – É só o estudo e as notas? 

AA2 – A questão é que já nem é isso! Em alguns anos acho que há esse interesse pelo estudo, só que o 
que nós vemos é que a escola investe na formação extra curricular dos alunos, acho que sim, agora os 
alunos não participam. Portanto, é um investimento que tem poucos resultados, que chega 
provavelmente a pessoas como o AA4, como o AA3, como eu e como a AA1, mas que não vai abranger 
nunca a comunidade escolar, porque não há esse interesse por parte dos alunos; não há o interesse de 
quererem ter formação extra curricular, e portanto a escola até pode investir, mas os alunos não tiram 
muito proveito, porque acho que não se interessam pelas coisas. 

EU – A propósito das actividades extra curriculares internas, há pouco eu disse que tinha dois 
indicadores que contrariavam isso, o outro é, quando se chega aqui á escola, somos imediatamente 
levados a… a ver os cartazes de divulgação cultural, não só da escola, mas também da cidade. Ali na 
entrada, quando eu fico ali, já fiquei várias vezes à espera de pessoas, no átrio, há uma informação 
aguerrida das ofertas culturais da cidade. Isto como é que entra na escola? Se lá está, é porquê? 

AA3 - Mas não entra muito bem, as pessoas passam… 

AA2 – Nós, por exemplo, na Associação de Estudantes, nós fizemos uma RGA. Era por causa do 
estatuto do aluno?... Por causa do estatuto do aluno. Nós estivemos um grupo a tarde toda a preparar 
essa reunião, e tivemos o trabalho de quem não tinha lido de ler a legislação, de ver os pormenores, de 
tentar perceber melhor, tentar perceber tudo o que estava lá escrito... 

EU – Vocês sozinhos, alunos? 

AA2 – Sim. E convocamos uma RGA para explicar, de livre e espontânea vontade aos nossos colegas, o 
que tinha mudado e o que é que nós tínhamos de ter em atenção e o cuidado que tínhamos de ter a 
partir de agora com as faltas... E acho que era mais neste sentido. E o que aconteceu é: veio uma 
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pessoa à RGA e um aluno exterior à escola... e o grupo de cinco pessoas que tinha passado a tarde a 
organizar essa RGA. E portanto, nós tivemos o cuidado de tentar fazer... É isso que eu acho que 
acontece em tudo. Há cartazes por aí, mas ninguém aparece; elas fizeram uma festa de Carnaval na 
escola, com o grupo de Área de Projecto - o grupo de trabalho delas é “Voluntariado”- e fizeram um 
festa de Carnaval cá na escola e numa escola de 860 alunos, se não estou em erro, apareceram 50 
pessoas, acho eu... 

AA1 – E porque nós falámos com os nossos amigos… 

AA2 – Exacto. E foram os amigos delas mais próximos que foram. E depois nós vemos: elas têm uma 
vitrina ali - há um mês? mais? -  para as pessoas porem coisas, e não há o cuidado de participarem nas 
actividades que se fazem na escola. Por exemplo, a nossa turma o ano passado, houve uma recolha de 
leite ... O que quero dizer é que há realmente pessoas que tentam mover as coisas e depois não há 
participação por parte do resto da comunidade escolar. Isso do leite, nós conseguimos  arranjar leite 
para a vitrine porque na nossa turma tivemos o cuidado de pedir todos os dias às pessoas para dar um 
euro, para contribuir e para dar leite à instituição. Se não forem muito pressionados, e andarmos todos 
os dias em cima deles –“ por favor participem, por favor vão” - eles não vão, não aparecem. 

AA1 – Nós já tentámos arranjar estratégias dramáticas de intervenção para chamar os alunos. Nós já a 
prever esta apatia da comunidade escolar em si, nós fizemos cartazes berrantes, setas berrantes, faixas 
... Nós tentámos fazer um paralelismo entre a campanha para Associação de Estudantes e a nossa 
campanha de solidariedade, para ver se os alunos aderiam. Nós fizemos faixas à entrada da escola, 
faixas no bar... Teve que ser uma coisa trágica, para que não pudessem fugir. Pelo menos informação 
havia! Nós fomos a todas as salas, falámos com todos os alunos, explicámos a situação da instituição 
em si, que estava a passar por dificuldades. Conseguimos um nível mínimo de contribuições, não posso 
dizer... Temos muito a agradecer a uma turma que se moveu, que por acaso foi a turma do AA3 e do 
AA4... 

EU – As turmas deles moveram-se por causa deles? 

AA1 – Eu acredito muito que sim! 

AA3 – Mais ou menos, é que a nossa turma também… 

EU – Interessa saber o que é que faz a diferença entre uma boa adesão e uma fraca adesão... 

AA2 – É uma pessoa chata a ir todos os dias falar com eles! É mesmo! E depois é interessante: na 
semana de campanha a sala está cheia de pessoas e cheia de gente e toda a gente a querer participar! 
Nós, nas primeiras reuniões da nossa lista, tínhamos 75 pessoas lá dentro! É mais gente do que as 
pessoas que foram à festa de Carnaval! Houve uma reunião em que pessoas tinham que sair para ir 
não sei onde, mas apareceram aquele tempinho... E portanto é…. Eu não consigo perceber estas coisas, 
é ridículo... 

EU – Ok, vamos sair daqui. 

GM – Eu queria dizer uma coisa, quanto à informação cultural de (na cidade) que falou, do átrio. Acho 
que é muitos bom eles terem aquilo ali, mas é como disse, ninguém liga... 

EU – A iniciativa é do Conselho Executivo, não é?  

GM – Deve ser. Mas, por exemplo, a iniciativa do “Jaz ao Centro”, cá em (na cidade). Eu acho que 99% 
dos alunos cá da escola se lhes pusessem aquilo à frente e lhes explicassem, eles não se interessavam 
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minimamente por aquilo... 

AA3- Iam dizer “eu não gosto nada disso!” 

EU – É isso que eu ia dizer... Calma, porque entre as ofertas as pessoas não podem querer tudo, já têm 
um gosto... 

AA3- Mas não se interessam por “exteriorizar-se” daquilo que lhes impõe... 

AA2 – É a teoria das massas! 

AA3 – É um bocado.  

AA2 – Se há uma onda... Fica giro se a pessoa sair da onda, mas fica mal se sair muito e for genuíno... 
Nós agora estamos no 12º ano e eu sinceramente sinto muito mais isso. Eu sinceramente quase já não 
me interesso se venho bem vestida para a escola se não venho, se venho de fato de treino, mas nós 
percebemos que esta escola está... 

AA3- Está inserida num meio... 

AA2- Principalmente esta escola está inserida num meio... 

AA1 – Criou-se a cultura de vir... a cultura de se arranjarem muito... 

AA4 - Lembro-me de, o ano passado, quando por curiosidade eu e um amigo meu, o Rodolfo, fomos 
pela escola toda no intervalo, 4ª feira no intervalo da tarde, contar o número de ténis iguais. E havia, se 
não me engano, 38 ténis adidas brancos. 

AA2 - Há cultura das massas! Por exemplo, no 10º ano elas vêm... sei lá, não sei se já repararam, mas 
elas vêm sempre todas mais ou menos… primeiro vêm todas pintadas, imenso, depois é os sapatos 
altos... Não, mas é que eu acho que criou-se... 

EU – Então esperem lá! E vocês desculpem a linguagem, pode ser já anacrónica e desactualizada, mas a 
pergunta que eu vos vou fazer é: porque é que escolheram esta escola, não é? Entretanto, já para dar 
mais dicas para a conversa, falar dessa questão da imagem da escola. Portanto, a imagem da Atena, é a 
imagem dos grandes resultados e a imagem da escola dos “betinhos” - é esta palavra que eu não sei se 
ainda é usada, mas lembro-me que era assim há uns anos... 

 AA3 - Se calhar era mais na altura da minha irmã que era assim designada... 

EU – Quantos anos já passaram? 

AA3 - A minha irmã está no 3º ano da faculdade. 

AA1 – Não, mas é verdade, é verdade... 

Eu – Mas vocês deixam-me aqui um pouco confusa... As minhas ideias ficam todas baralhadas, porque 
afinal vocês estão a pôr em causa precisamente esse traço, do “betinho”, não é? Aperaltado, 
certinho... 

AA1 - Eu também não posso deixar de defender um bocadinho aqui.. 
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AA4 - Esta escola, acho que é fantástica! 

EU – Nós não estamos a atacar a escola! 

AA1 -  Não, não. Depende da situação de que estamos a falar. Acho que nós, e isso provou-se na altura 
das listas, nós provámos que os alunos também podem ter consciência, porque a lista dos “betinhos” 
perdeu! Mostrou consciência que ainda há... que os alunos ainda conseguem votar, distanciar-se um 
bocadinho desse padrão e avaliar conscientemente as ideias, quer dizer, também não podemos 
generalizar muito... 

AA2- E atenção que a nossa lista tinha muita gente... 

EU – E atenção que está aqui a vossa lista! Vocês percebem que eu estou a fazer o filtro... 

Todos – Sim... 

EU - A subjectividade deve estar lá, e é legitima, tudo bem, mas peço-vos também que procurem pôr 
esse espelho. 

AA3 - Nós ganhámos, mas a única maneira era as pessoas que estavam na outra lista terem votado em 
nós e isso verificou-se. 

AA2 - O que nós queremos dizer é que também não podemos generalizar. Obviamente que a escola já 
foi muito mais a escola dos “betinhos”, na altura dos meus irmãos que já foi há muitos anos. 

EU- Podemos aplicar a palavra elitista? 

AA4 - Eu acho que é diferente. O termo “betinho” em si, acho que é um bocado depreciativo, mas não 
é significativamente mau. Nós agora não somos tão “betinhos”, mas é pior, porque eu acho que o 
“betinho” ... Como no outro dia li não sei onde, temos a infelicidade de viver num país onde a palavra 
intelectual ainda é utilizada de um modo depreciativo e acho que o termo “betinho” era para uma 
pessoa aplicada, que tinha um bocado de cuidado e que sabia mais coisas do que lhe eram impostas. E 
hoje em dia temos talvez o traço do estilo do “betinho”, e mantemos outra coisa que é de louvar e que 
eu acho que é a única escola que eu conheço que mantém, um clima de respeito e um clima de 
conforto, que é como eu disse, que é muito difícil de encontrar. Nesta escola sinto-me perfeitamente á 
vontade para fazer o que quer que seja, estou á vontade com professores, estou à vontade com 
funcionários, estou à vontade com outros colegas... Sei que há um clima de respeito de alunos para 
professores e de professores para funcionários, de funcionários para professores e de alunos para 
funcionários. E sente-se que as pessoas sabem os seus limites e sabem agir e não andam para aí a ter 
actos de vandalismo e de anarcas e não sei quê… Mas em termos de, a facção do “beto” que se 
interessava, que era uma pessoa mais culta e mais… pronto que era uma pessoa diferente, saia um 
bocado dos moldes...pronto a imagem de pessoas mais educadas, que tinham um bocado mais de 
cuidado e não sei quê... Não estou a tirar valor aos outros, porque há filhos de pessoas educadas que 
são uns crápulas, mas... 

EU – E o contrário também! 

AA4 - E o contrário também! Mas essa facção de se interessar pelas coisas, e... é isso de se interessar 
pela matéria em si, de gostar do que estuda, acho que se está a perder de uma maneira vertiginosa. 
Aqui as pessoas se interessarem pelo estudo? Eu acho que nem pelo estudo se interessam. Elas tiram 
boas notas porque são obrigadas a isso, porque a sociedade obriga a isso, os pais obrigam a isso, 
porque senão... Elas não gostam do que estudam; elas vão para humanidades, para economia, para 
ciências, seja o que for, ou porque os amigos vão, ou porque há oportunidades de emprego, não é 
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porque gostam daquilo; elas não conseguem sentir prazer em estudar. 

AA1 - Mas isso é da sociedade. É das gerações. Eu acho que nós estamos a viver um bocadinho a 
evolução que está a haver...  

AA3 - A evolução ou o contrário! 

EU – Involução... 

AA4 – Sim, mas é isso que estou a dizer; estou a criticar a sociedade... 

EU – Isso dá-me vontade de pôr outra questão importante... 

AA1 - Só referir mais uma coisa. Eu sei que a imagem que a escola passa, e eu já ouvi pessoas de outras 
escolas a dizer que nós recusávamos alunos, que esta escola recusava alunos que tinham más notas... 

AA4 – Sim, ainda agora numa visita a Lisboa, ao reactor nuclear, eles: “ Ah, pois, sim, sim! Mas a vossa 
escola também, nas inscrições e não sei quê, toda a gente sabe…” 

AA1 - É essa a imagem que passa. Eu sinceramente, eu sei que a escola recusa muitos alunos por ano, 
mas também sei que a escola tem muitas inscrições por ano, por isso é óbvio que a escola tem de 
recusar alunos; o que eu acredito e quero acreditar ... 

AA4 – Desculpa, mas eu sei de casos com excelentes notas, que acabaram o ciclo com quase tudo 
cincos ou mesmo tudo cincos e foram recusados nesta escola pela única razão de que viviam longe da 
escola. 

AA1 - Esse é o critério, é esse que eu acredito que seja o critério. 

EU – Pois, mas a escola não precisa de mais nenhum critério para ter feita a selecção natural, uma vez 
que está implantada numa zona socialmente privilegiada, vamos dizer assim... 

AA2 – Obviamente que estando nós próximos de uma escola...  

AA3- E é só andar alguns metros e temos a Eugénio de Castro que é completamente diferente... 

EU – E tens ali ao lado a Hefesto... 

AA2 – Exactamente, nós temos a Hefesto, que recusa menos alunos e provavelmente... 

AA3 – Mas a Hefesto tem 3000 pessoas! 

AA2  – Aqui tens muito menos gente e não nos podemos esquecer que a “Solum”  é uma das melhores 
zonas de (na cidade) e portanto vêm todos os alunos aqui ao pé que têm um estatuto social que vai 
influenciar o teu interesse pelos estudos, mas que vai acabar por dar a continuidade à escola daquele 
parâmetro de selecção, que acaba por ser feito um bocado pela área onde está... 

AA1 - É obvio que eu quero ser mais ouvida... 

AA2 - Nós vemos essa selecção que é feita também pelos próprios alunos, porque há muitos alunos 
que não vêm para esta escola, porque dizem, “eu não vou para essa escola porque ela é exigente, 
depois tiro más notas e exigem demais de mim e tenho ali a Hefesto ao lado”. E acabam por não vir 
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para aqui aqueles alunos ... 

AA1 - A escola não pode fugir a esta ideia, é obvio que nem que a escola quisesse... 

AA2 - Acaba por ser uma selecção que não é feita por ninguém mas é feita por toda a gente ao mesmo 
tempo. 

EU - Então vamos lá pegar nos resultados. Eu posso dizer, os resultados desta escola não têm nada a 
ver com os professores da escola, com as qualidades da escola, mas sim com a qualidade dos alunos? 

AA4 – Não. Eu se calhar estou consciente que a certas disciplinas se tivesse professores com uma 
qualidade de ensino inferior, tinha menos notas, ou antes, estava menos bem preparado, porque as 
notas... 

EU – Não tens exemplos, ou percepções contrárias, de que poderias ter dado mais nalgumas áreas se… 

AA4 – Sem dúvida, mais no ciclo, eu acho que aqui... 

AA3 - A escola são os alunos e não tanto os professores... 

AA4- Exacto! 

AA2 -  Os professores estão sempre a trocar. O quadro efectivo da nossa escola... Alguns professores 
efectivos que nós tivemos foram muito bons, só que os professores do quadro não são todos muito 
bons. Eu acho que o que acaba por fazer desta escola uma escola tão boa, é a quantidade excessiva de 
explicações que os alunos têm - na minha turma só há um aluno que não tem explicações. 

AA4- Não só... 

EU – Pára aí, AA2! Continua tu que eu há pouco interrompi-te. Disseste “não só”, então vá…Porque isto 
das explicações é mais do que conhecido, não precisamos de explorar... 

AA4- Claro... 

AA1 - Mas isso é uma das causas de sucesso desta escola! 

EU – Ok, mas o que os professores argumentam é: mas nas outras escolas os alunos também têm 
explicações. 

AA4 – Exactamente! 

AA2- Mas na Hefesto a percentagem é muito menor... 

AA4 - Mas a Hefesto é diferente porque tem cursos tecnológicos. Então é assim: há pessoas, eu 
conheço pessoas, que estando no mesmo grau, no mesmo nível, na mesma idade, com a mesma classe 
social, com a mesma educação em casa, tudo... Numa escola e noutra, tendo explicações nas duas, 
obteriam resultados diferentes. Porque é o que eu digo: o ambiente influencia muito e é um bocado... 
Eu, por exemplo, não tenho explicações, falo por mim, eu não tenho explicações a nada e devo ser... a 
minha média deve estar entre as cinco melhores da turma. 

EU – Vamos lá a isso do ambiente, quero saber mais. 

AA4– Era isso que eu estava a dizer, o ambiente. A AA2 disse muito bem, os professores vêm e vão, e 
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há bons professores e maus professores em todo o lado, só que, se há um clima de respeito e esse 
clima de respeito é um bocado recíproco, se há um clima de respeito instaurado pelos professores que 
pela sua postura impõem respeito... Impõe... não é uma imposição forçada, nós... 

EU – É uma imposição natural... 

AA4 – Exacto, é uma imposição natural... 

EU – O clima está lá, como se viesse das paredes... 

AA4 - E os alunos, tendo esse respeito pelos professores, sabem comportar-se e sabem responder aos 
professores. E portanto, os professores sentem-se mais motivados, ensinam melhor; os alunos tendo 
mais respeito aprendem melhor, têm melhor aproveitamento e melhores notas. 

AA3 – Eu acho que isso é uma questão que começa nos alunos, porque lá está, esses professores 
noutra escola podiam não ser tão bons, porque os alunos se calhar por viverem noutro meio social, 
também se calhar têm outros problemas com que se preocupar que nós aqui se calhar não temos. 

AA4 - Esta escola foi um colégio feminino, privado... 

EU – Não era privado. 

AA4 - Não era privado. Mas pronto, era um colégio... e era um colégio de antigamente, com um certo 
ambiente e acho que isso não mudou muito. 

EU – Achas que ficou aqui qualquer coisa? 

AA4 - O ambiente que os meus pais viveram cá, acho que é o mesmo ambiente que se vive agora. 

AA1 - Há uma tradição nesta escola que é um grande esforço e estudo... 

EU – Tradição... 

AA1 - Há uma tradição, que é, os alunos estão aqui e têm um objectivo; quem vem para cá sabe que vai 
ter determinados padrões, determinadas exigências, não é escondido isso de ninguém. E se calhar é 
por isso que as pessoas antes de virem para cá já estão em explicações. É isso, eu antes de vir para cá 
inscrevi-me em explicações porque sabia... 

EU – Então, espera lá, ó Barbara! A questão das explicações é porque os professores de cá são 
exigentes, ou é porque eles não prestam? 

AA1 – É exactamente isso que eu lhe estou a dizer: as pessoas vêm para cá com a noção que a escola é 
exigente, com a noção que as notas não são gratuitas. 

EU – Estão todos de acordo com esta lógica? 

AA3- Sim... 

AA2 – Toda a gente que vem para cá, vem muito a medo, muito... 

AA1- E já vêm com o mito... 

AA2 - Eu não era boa aluna no ensino básico e eu nunca vim para aqui com grandes expectativas. A 
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verdade é que foi nesta escola que eu me tornei uma boa aluna e devo muito a grandes professores 
que apanhei aqui. Mas eu vim para cá porque os meus colegas vieram, a maioria, e vim muito, muito a 
medo! Achava que esta escola era horrível e que os professores eram muito exigentes, eu acho que 
depois é uma ideia que passa. Neste momento continuamos a saber que os professores são exigentes 
aqui, não todos, mas há professores exigentes. Não concordo com o clima de respeito... 

AA1 - Eu acho também que se não tivesse havido uma conciliação... Eu acho que foi muito importante 
para mim! Foi um ano brutal! Sente-se a diferença e é inegável, sentir a diferença, mas se não tivesse 
havido a conciliação de certos professores, e eu confesso que tivemos professores que nos ajudaram, 
ajudaram a fazer a transição deste medo, deste receio, que nos muniu de defesas logo à partida. Se 
não tivesse havido essa ajuda, teria sido muito mais complicado. Eu... foi muito importante para mim 
ter essa noção de exigência, porque me fez trabalhar de início, mesmo com essa noção de tradição e 
independentemente se apanhasse um professor que puxasse mais ou menos. E isso… no 10º ano, no 
primeiro dia de aulas, poderia dizer que me sentia pressionada; hoje sinto-me motivada. 

AA3 - Eu por acaso aí, não senti diferença a passar do básico para o secundário. 

EU – Não sentiste a diferença? 

AA3 - Não, porque eu andava na natação, duas vezes por semana, e quando entrei no secundário saí, e 
isso deixou-me mais tempo livre e deu para facilitar um bocado as coisas. 

EU – Tu também és um aluno excelente como o AA4? A elas não perguntei ainda... 

AA4 – Ele tem a melhor média...(??) 

EU – E já agora, e as vossas médias? Digam-me lá! A tua tem de ser alta que é para medicina... A tua, 
AA2? 

AA1 – Mas a AA2 é o caso de maior evolução! Eu estou com a AA2 desde.. 

AA2 – Desde o 7º ano, em que eu era muito má aluna! 

AA1 – A AA2 aprendeu a esforçar-se e acho que é exactamente pelo facto de terem puxado por ela, 
por terem acreditado, que a AA2 se esforçou, e… e é um caso de sucesso desta escola. 

EU – Mas já agora deixem-me confessar que os vossos pais, entenda-se, os pais, não têm essa noção, 
os pais até são bastante críticos, e dizem que esta escola não é nada diferente das outras e os 
professores não são nada diferentes. Os alunos é que são, eles como pais é que são, e vocês como 
alunos é que são. 

AA2 - Eu acho que estamos a tentar generalizar demasiado. Há professores muito maus nesta escola, 
há professores muito maus... Atenção, há mesmo! E há professores que não impõe respeito nenhum, 
absolutamente nenhum.! Há professores muito maus nesta escola! E portanto, dizer que há um clima 
de respeito é mentira; é mentira no sentido de que, há professores que não impõe esse respeito. Na 
minha turma, nós somos capazes de chegar à aula e estar calados 90 minutos a ouvir o que o professor 
está a dizer e participar, e na aula a seguir ouvir zero do que a professora está a dizer, levantarmo-nos, 
sairmos do lugar, gozarmos com tudo o que há para gozar, dizer tudo o que há para dizer, sem ter 
cuidado nenhum e sem ter respeito absolutamente nenhum pela professora. Os alunos não mudaram, 
o professor mudou. E portanto, tem tudo a ver, não é com a educação de casa, é com a relação, nós 
não estamos da mesma forma em todo lado. Há professores que eu respeito muitíssimo e pelos quais 
eu tenho uma admiração muito grande e que foram feitos para ensinar e que por favor não mudem de 
profissão, porque ensinaram muitos alunos. E nós, no 10ºano e no 11º ano, a equipa de professores 
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que calhou na nossa turma é excelente! Havia se calhar um professor que não era excelente, mas a 
grande maioria eram professores excelentes, era um grupo de professores mesmo muito bons. E é 
claro que noutra escola não teria um grupo de professores completo, de professores quase 
excelentes... É só aí que eu acho que há essa diferença. Agora, a questão é - há professores maus. 

EU – Deixa ficar agora aí, AA2, nos professores maus, como tu disseste. É que eu agora estou a ficar 
preocupada, porque a AA1 vai-se embora e quero o contributo dela o mais possível. E reparem que eu 
ainda não entrei na palavrinha autoavaliação... Então vamos lá e vamos por aqui pelos professores 
maus. Mas antes, vocês deram conta desse processo da autoavaliação no ano anterior? Neste, 
sinceramente, não sei se fizeram alguma coisa, mas no ano passado fizeram - foram ouvidos os alunos, 
foram ouvidos os pais… não deram conta? 

AA3 - Não chegou nada... 

AA4- Não sei... 

AA1 – Ah! Um inquérito, passou um inquérito! 

EU – Respondeste a um inquérito? 

AA3 -  Tu preencheste isso? Eu não. 

AA2 - Mas não era toda a gente, acho que era cinco elementos por turma. 

AA3- Era, era! 

AA4 – Eu lembro-me de fazer isso os cinco anos que andei na Eugénio. 

EU – Bem, podiam não ter participado porque não calhava a todos. Então e o que é que souberam 
desses resultados? O resultado dessa autoavaliação? 

AA1 – Nós soubemos da assembleia geral, soubemos da avaliação externa. É isso que estamos a tratar? 

EU – Não, a interna; a autoavaliação, a que a escola fez. 

AA1 – Então nós soubemos só da avaliação externa, que eu me lembre... Não me lembro de nada da 
interna. 

EU – Não se lembram... Se calhar fez-se de uma forma muito discreta, ou discreta demais, porque não 
vos chegar, e ainda por cima sendo os quatro tão empenhados e atentos... Então e agora eu pergunto: 
o que é que vocês acham disso, disso em termos teóricos, da escola ter um dispositivo de 
autoavaliação e regulação, que impeça coisas do tipo das que tu ias dizendo, professores muito maus, 
que naturalmente serão prejudicais ao processo e à qualidade da escola. 

AA2- Eu não sei como é que a escola... 

EU – Isso é só um exemplo... 

AA4 – Isso é a mesma coisa que avaliar uma pessoa e dizer: esta tem dois olhos e esta tem dois olhos; 
esta tem uma boca e esta tem uma boca, e não ver as outras coisas, coisas que há sempre,; uma 
pessoa não pode evitar gostar de uma, a não ser que se fizesse uma entrevista ao professor... 

EU - Não, não. Eu não estou a falar da avaliação do professor, mas a escola ter um dispositivo que 
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impeça... 

AA1 - Uma coisa tu não sabes - os professores que estão aqui…os professores - eu tenho medo de usar 
esta palavra - que eram os fósseis, estão a sair. Mas há uns anos atrás tinhas professores que eram 
mesmo, como é que eu hei-de dizer? Já não era exigência, era conformidade - se não queriam dar mais 
do que isto, não davam mais do que isto! Podiam ser excelentes formadores, mas eram muito maus 
avaliadores, e isso ficava na escola por tradição, porque era difícil retirá-los. E isso é má gestão da 
escola, percebes? Claro que maus professores há em todo o lado e eu acredito que isso agora esteja a 
diminuir, porque muitos desses professores se foram reformando e agora há uma reformulação desse 
método, mas até há uns tempos atrás era assim que funcionava. 

EU -  Ok, vamos deixar os velhos, e vamos pegar nos novos, os que entram de novo? 

AA4 – Quanto a isso a escola não pode fazer nada... 

AA2 – Eu não sei, mas eu só gostava de saber: a escola tem alguma influência sobre a escolha dos 
professores?  

EU – Não. 

AA4 – Não, é o concurso, por isso é que eu estou a dizer... 

EU – Não estamos a falar de escolher os professores, estamos a falar de regular a acção colectiva dos 
professores, de forma que cada um não faça aquilo que lhe apetece. Eu fui buscar os professores 
novos, que evidentemente será um aspecto da escola que vocês gostariam de ver melhorado, que 
todos os professores fossem excelentes, e que não tivessem a infelicidade, porque às vezes é uma 
grande infelicidade apanhar alguém que não ajuda nada e que deforma em vez de formar. Eu fui 
buscar os professores como exemplo, mas a avaliação é a avaliação da escola, de forma que haja um 
funcionamento colectivo e uma responsabilidade colectiva e não seja cada um a fazer o que lhe 
apetece. Desde o presidente ao funcionário, ao professor, ao aluno... 

AA1 – Desculpe, mas eu tenho mesmo que me ausentar. O que eu sei neste momento dessa gestão 
que está a ser feita, é que está a haver um esforço e isso é uma coisa que nós sempre insistimos; está a 
haver um esforço por uma uniformização dos critérios, pelo menos. Para que os professores se possam 
ajudar uns ao outros e para que haja uma…É muito difícil fazer com que um professor mude o estilo de 
ensinar... 

EU- Se calhar também não vos interessa... 

AA1 – Exactamente! Nós por acaso debatemos isto - não interessa aos alunos que os professores dêem 
as aulas todas da mesma maneira; enriquece-nos ter essa diversidade, mas prejudica-nos que haja uma 
discrepância na avaliação interna, entre as turmas, entre os anos. E acho que agora, os próprios 
professores, nos próprios grupos, estão a tentar, há um esforço grande para isso. E vê-se até pelos 
professores novos que estão a entrar; acho que os professores novos que entram ajudam nisso, 
porque há uma renovação, uma maior abertura de ideias e isso é muito positivo. 

AA3– Têm menos preconceitos, porque têm menos experiência de vida. 

AA1 – Exactamente, acho que têm menos preconceitos e acho que tem havido um esforço que é de 
aplaudir. 

AA2 – Há mesmo uma coisa muito má na nossa escola que é mesmo a diferença tão grande entre 
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turmas e entre professores na avaliação... 

AA3- Daí os testes intermédios que vieram ajudar... 

AA4 – Eu acho que vieram desajudar... 

AA2 – Não, é uma forma de ... Tu dentro da tua escola consegues ter um parâmetro de avaliação geral, 
percebes? Porque o problema é as aulas de matemática, os testes de matemática dela são diferentes 
dos meus, totalmente. 

EU – A mesma matemática? 

AA2 - A mesma matemática, uma professora que num teste não deu mais de treze! 

EU- Mas as perspectivas serão diferentes, é? 

AA4 – Mas num teste intermédio tu tens situações como aqui... 

AA2- Adaptam àquilo que tu precisas... Podem ser maus porque são fáceis, mas tu vais fazer um exame 
final. 

AA4 - Eu sei, mas tu tens um teste intermédio de matemática no princípio do período, que é facílimo e 
que montes de gente tem boas notas e tens um teste de matemática normal em que 90% da turma 
achou difícil. E os testes intermédios são testes de preparação para os exames. Eu tive o último teste 
intermédio de biologia que não requeria um único conhecimento, ou pouquíssimos conhecimentos de 
biologia - era interpretação de texto e isso é língua portuguesa. 

AA1 – Por acaso eu acho que isso requer uma capacidade que é muito mais importante do que o que 
está nos livros, que é uma capacidade de relacionamento e de interpretação. Eu estou a fazer os testes 
intermédios porque vou repetir o exame e estou em explicações, como é óbvio, e a minha explicadora 
que é uma professora muito conceituada... Pronto, não é perfeito, mas como tu tens que pegar em 
coisas de vários anos, de várias matérias... 

AA4 – Isso é muito bom, agora... 

AA3-  Mas havia muitas perguntas em que era só uma questão de interpretação, de vocabulário... 

AA4 – Exactamente. Em que prejudica os maus alunos porque pensam demais, os bons alunos porque 
pensam demais... 

AA2 – Eu tive um 14 exactamente por isso, eu confesso... 

AA4 – Eu posso ter uma nota fraca no exame, porque eu tenho muito boas notas nos testes de 
biologia, em que são de uma dificuldade maior, acho eu, pelo menos pelas notas da turma, e tenho 
más notas nos testes intermédios, por coisas que eu sei, mas que por questões de vocabulário, 
questões de começar a pensar mais naquilo e começar a pensar mais em coisas... Ou seja, tenho uma 
resposta directa - é esta! Mas depois começo a pensar: “não, porque tal, tal, e tal, e relacionando com 
aquela matéria, como tu dizes, indo buscar aquilo atrás, esta aqui também está certa”... E depois: “ Ah 
não, não é!” 

EU - Bom, então antes de te ires embora, diz-me um ponto forte da escola e um ponto fraco da escola. 
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AA1 – Eu acho que é um bocado difícil… 

EU – Eu sei. Mas vá, um esforço! 

AA1 – Um ponto fraco da escola em si, ou da comunidade escolar? 

EU – Da escola, da escola... 

AA1 – Eu acho que a escola devia ser mais aberta. Eu acho que o percurso da escola tem sido 
excelente, tem tentado abrir, só que eu acho… 

EU – Abrir? Projectos?...  

AA1 – Exacto, abrir a iniciativas, a projectos... Nunca nos foi recusado um projecto, a nível de realizar 
este projecto, mas eu ainda vejo muitas reticências, e eu vi isso muitas vezes na Assembleia, reticências 
dos professores de aceitar as novas tecnologias, o e-mail, tudo isso, foi…Apesar desse esforço, estão 
muito acomodados, eu acho que as pessoas aqui estão acomodadas ... “Para quê?  Para quê?” Acho 
isso. O ponto te forte é a coesão da escola, nós sentimo-nos... eu acho que os alunos sentem-se, pelo 
menos quem se quer interessar e quem quer participar, tem essa oportunidade, dão-nos 
oportunidades. E isso é muito importante. Se nós as aproveitamos ou não, isso já depende daqueles 
factores que já falámos. Mas que nós temos oportunidades e que há esse esforço por nos integrar, há 
uma coesão, há professores que nós fazem sentir bem, e isso é muito importante para quem vem de 
um ambiente tão diferente como é o ciclo, fazer-nos sentir integrados, parte desta escola, parte deste 
funcionamento, é muito importante. 

EU  - Portanto, a voz dos alunos pode ecoar desde que queira? 

AA1- Acho que sim. 

EU - Obrigada AA1. Querem vocês continuar os pontos fracos e fortes? Assim de uma forma 
esquemática, imaginem que estavam a responder a um questionário de autoavaliação da escola, e a 
escola perguntava a vocês alunos, que apontassem pontos fortes e pontos fracos. 

AA3 - Eu acho que um ponto fraco, não tem muito a ver com o que temos estado a falar, mas que 
também se enquadra na autoavaliação da escola é a questão dos equipamentos e de… 

EU – Equipamentos, instalações... As questões materiais, os recursos materiais, sim. 

AA3 - Acho que são bastante maus em muitos casos. 

AA2 - Sim têm muita deficiência no material por aqui. 

AA3 - As salas...o material... 

AA2 - Eu acho que o ambiente não é muito bom, não é uma escola bonita, agradável... É fria! Eu 
cheguei aqui e a primeira coisa que eu disse foi: “este corredor parece o corredor da morte”. Eu estava 
cheiinha de medo da escola e quando entrei cá dentro e vi aquele corredor enorme e com azulejos e 
com cores… a sério, não me senti acolhida, acho que o ambiente exterior não é… 

AA4 - Os espaços da educação física, por exemplo, o que temos lá fora é horrível, o pavilhão horrível é, 
os balneários da escola são péssimos, há uma casa de banho para rapazes e uma casa de banho para 
raparigas na escola inteira, em cada extremo. 
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AA2 - Está muito mal situada! Também, compreende-se, uma escola muito antiga... As obras vêm 
mesmo a tempo! 

EU – Vêm, exactamente! Está tudo aprovado e para avançar. AA3 e um ponto forte? 

AA3- Forte... A construção! (Risos) 

AA2- Mas é verdade, esta escola é de ferro! Isto não cai nunca na vida! 

AA4 – Ponto forte? Posso dizer um ponto forte, que não é o ponto forte, mas que agora me estou a 
lembrar, que é a cantina. Eu adoro comer na cantina, coisa que nunca aconteceu nos meus onze, não, 
nove anos anteriores.  

EU – Porquê? 

AA4 – Porque é um espaço agradável, onde as cozinheiras nos tratam bem, cozinham bem e nos 
oferecem comida variada. Acho que é quase uma dizer que numa cantina nos dão secretos de porco 
preto, ou feijoada à transmontana, e boa! Lasanha...e piza ... 

EU – AA4, não explorem muito, mas o 7º ano e o 8º aqui não estragou um bocadinho, por exemplo 
esse ambiente na cantina? E nos corredores?... 

AA4 – Não. Nos corredores sim, fazem um bocado mais de barulho, mas… 

AA3 - Eu acho que eles são bastante mal educados. 

AA2 – São! Muito! 

AA3- Muito mal educados! Não respeitam ninguém! 

AA2 – É isso! Quando eu cheguei no 10º ano, eu para os do 12º tinha um medo!... Era sempre com 
muito respeito. Agora eles chegam ao pé de mim, são capazes de me empurrar, e dizer “sai da frente” 
e dizer uns quantos nomes e umas quantas asneiras. São muito menos educados. 

AA4 – Sim, mas acho que não vieram estragar o ambiente da escola.  

AA2 – Não, não! Até dão outro ar... 

AA4- É uma idade chata! No7º ano são as idades mais chatas... Felizmente o meu irmão já passou por 
essa fase... 

AA2 – Eu do 7º ano para o 9ºano também tinha esse sentimento de respeito, eles não têm nada, eles 
não respeitam ninguém, nem os professores. 

AA4 – Eles entraram para cá no 7ºano, sabes? 

AA2- Pois, mas eu já vi um a ser mal educado para um funcionário, percebes? 

EU – AA2, o teu ponto forte e fraco? 

AA2 – Ponto forte... Eu não gosto muito desta escola, tenho que ser sincera. 
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EU – Não gostas...  

AA2 – Eu não consigo… acho que esta escola tem muitos defeitos e algumas qualidades. Mas é mais em 
termos de… não é tanto em termos de escola, mas mais em termos de relações, porque a minha 
experiência como dirigente da Associação de Estudantes foi bastante traumática. O ano passado não 
tinha uma opinião tão negativa da escola, este ano tenho. 

EU - Então vá, vai por aí. Tu estás a ilustrar uma das coisas que mais interessa, que é a voz dos alunos... 

AA2 – Acho que ouvem pouco, principalmente quando estamos a falar na Associação de Estudantes; 
acho que nos levam muito pouco a sério e depois de legalizar a associação de estudantes e depois de 
mostrarmos que éramos dignos, vá, da confiança... Cada vez mais começam a dar-nos algum crédito, 
por assim dizer... Já fomos uma vez convidados a ajudar a organizar, para mim foi uma vitória enorme, 
ver finalmente que nos estavam a começar a dar alguma credibilidade... 

EU – A valorizarem... 

AA2 – Porque a Associação de Estudantes é ridicularizada pelos próprios alunos, e penso que.. 

AA3 - Porque sempre foi! 

AA2 – Sim, penso que apesar de haver sempre um ou dois elementos que estão a trabalhar, a 
Associação de Estudantes não faz nada, essa é a verdade! Tirando o ano passado que fez alguma coisa, 
e este ano fez o que os outros não fizeram  até hoje...E depois há muito pouco reconhecimento do que 
se faz. Uma das coisas que eu noto é sempre que eu falo com alguém- “vocês não fizeram nada”. E eu 
sei que passei dias e dias de volta da legalização da Associação de Estudantes, só para levar um 
projecto para a frente, que pode não ter sido grande para a maioria das pessoas, mas foi um trabalho 
imenso para mim e para a minha colega. Mas o mais negativo, em termos da Associação de Estudantes 
é não lhe ligarem. E depois houve alguns desentendimentos entre nós e os professores, uma festa ser 
no mesmo dia, e houve muita confusão... E depois não sei.. Mas o ponto mais negativo mesmo é a 
escola gostar de mostrar aquilo que é; acho que isto é um ponto muito negativo - é trabalhar 
demasiado para os resultados, para exteriorizar coisas que... sei lá... Por exemplo as celebrações dos 90 
anos da escola pareceram-me excessivas, é muito espectáculo! 

Eu – Se fossem os 100 já achavas bem? 

AA2 – Não, continuava a não achar. Acho que é muito... comunicação social, a tentar demonstrar 
muito para o exterior... 

EU – Muita pompa e circunstância...  

AA2 – Sim. É muito o “Nós somos o Atena, temos este estatuto e gostamos dele!” 

EU – Show-off , projectar uma imagem. 

AA2 - Acho que isso é um defeito da nossa escola. 

AA3 - Por acaso eu tenho uma ideia... Isso sem dúvida, mas acho, mesmo em comportamento de 
professores, é um bocado mais humilde do que muitas escolas são, e em termos de comportamento de 
alunos. 

AA2 – Sim, os alunos não têm orgulho nenhum em andar nesta escola.  
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EU – Humilde, disseste tu? 
 
AA3 - Sim, sim. Há uma coisa que chega a ser chata às vezes que é os alunos da Hefesto têm um 
orgulho pela escola!... 
 
AA2 – Não é isso! Eu acho é que os alunos do D. Maria... Eu trabalhei com dirigentes associativos de 
outras escolas, nomeadamente da Hefesto, e muitas vezes fui criticada, pela nossa posição. Mesmo 
que digam, “a nossa escola não é assim tão diferente”, a nossa escola é muito diferente! Eu estava a 
falar com eles: “na tua escola... na minha isso nunca é viável!” Portanto, a nossa escola é totalmente 
diferente das outras, digam o que disserem. Não sei se é por causa dos professores, não sei se é por 
causa dos alunos, não sei se é por causa dos pais, mas eu acho que a principal causa do Atena ser o que 
é é o espírito que é incutido. Os professores vêm para cá quando são novos e vêm a esperar muito 
desta escola, os alunos vêm para cá e vêm a esperar imenso desta escola, e os pais têm grandes 
ambições para esta escola. 
 Deixa de ser das pessoas e passa a ser o espírito da escola, em si, o D. Maria. E se calhar as pessoas 
adaptam-se a um coisa que se calhar nem sequer existe, mas que é um espírito que é incutido por toda 
a comunidade e por toda a comunicação social e por tudo o que está por trás. Eu acho que o espírito 
que a escola transmite é um ponto positivo, para mim é o ponto mais positivo; acho que leva esta 
escola a ser uma coisa que nunca seria sem esse espírito subjacente a tudo o que acontece. 
 
EU- Mas passa um bocadinho o limite nesse mostrar para fora... 
 
AA2 – Aí é um bocadinho negativo, mas acho que é o espírito do Atena que mantém os bons resultados 
que esta escola vai tendo. E os alunos vão mudando, os professores vão mudando, os pais vão 
mudando, e a única explicação que se encontra é mesmo as pessoas porem os níveis tão altos que 
tentam superar-se a si próprias para os atingirem... Então as pessoas superam-se a si próprias aqui 
dentro. 
 
Eu – Essas tuas palavras finais: os níveis tão altos e as pessoas superarem-se a si próprias. Eu tinha aqui 
uma questão relacionada com a vossa percepção de escola pública.... 
 
AA4 – Aliás, as pessoas de Lisboa acreditarem que é uma escola pública com estas características, no 
país, acreditarem que existe... 
 
AA2 - Não acreditam! Eu já falei com muita gente e dizem “ ah, não é semi-privado?”. Não, é 
totalmente público... 
 
AA4 - É isso, é. Eu acho que o problema, e o grande problema desta escola, não é da escola, mas é da 
sociedade, porque a sociedade portuguesa, mundial, internacional e tal.. não falo muito porque não 
conheço tanto... mas portuguesa, acho que é uma coisa completamente... Eu não gosto de viver neste 
país! Eu, quando puder, quero sair. 
 
AA3 - Nem eu... 
 
AA2- E eu também. 
 
AA4 – Porque é a má gestão de tudo... As pessoas não sabem responder ao que eu peço e isso é uma 
coisa absolutamente horrível. Oferta cultural, intelectual... (na cidade) é a cidade da cultura e tem uma 
suposta melhor universidade que está a cair de ano para ano e que não se sabe adaptar aos novos 
tempos... E que é a melhor universidade do mundo - em língua portuguesa, olha obrigado... 
 
AA3 - Já não é. É uma do Brasil! 
 
AA4 - Já não é? Ainda por cima! Acho que até mesmo o espírito académico está a cair mais, mais, mais 
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... As pessoas... Se não há oferta cultural, se não há diversidade, se não lhes oferecem coisas... 
 
AA2 – Não há incentivo à cultura! 
 
AA4 - Não há iniciativas!... 
 
EU – Esperem lá, isto é interessante. Não há incentivo à cultura, mas lembram-se de há bocadinho na 
outra parte da conversa, em que havia incentivo e as pessoas não iam? 
 
AA4  - O pouco que há, as pessoas não vão, isso implica ... 
 
AA2 - Esse desinteresse também surge um bocado pela falta. Se se incutisse o interesse pela cultura 
desde pequeninos e a falha é no básico. Mas depois até as pessoas que desenvolveram esse gosto pela 
cultura - a cultura é muito cara. A cultura é muito, muito cara! Ir ao cinema é das actividades culturais 
que eu mais gosto, mas é muito caro. 
 
EU – Pára aí, senão estamos aqui três dias a falar. Vamos à escola, ao básico, como tu dizias, porque 
onde eu vos queria colocar em pensamento, em reflexão, era precisamente em relação à escola 
pública de uma maneira geral e o que ela deve ser, que diferença deve ela fazer. Se a escola deve, 
como esta aqui, dar à medida dos alunos ou se a escola deve dar mais do que isso. O que quero dizer, é 
se a escola deve ir no sentido da equidade e da justiça social, se deve dar àqueles que não têm em 
casa, para que eles consigam perceber a cultura e ter fome de cultura, ou se a escola simplesmente, 
deve dar à medida do que tem. Esta escola dá à medida dos alunos que entram, a D. Dinis dá à medida 
dos alunos que entram, que têm outras necessidades e a Hefesto à medida dos alunos que entram e 
das suas necessidades. Eu quero saber se vocês acham isto bem. A escola dá à medida do que lhe 
pedem, ou deve dar mais? 
 
AA4 – Deve dar mais! Mesmo que não tenha deve dar sempre mais porque há sempre uma pessoa... 
 
EU – Há sempre alguém que vai aproveitar... 
 
AA2 - Exacto, basta uma pessoa aproveitar para todo o trabalho da escola ter valido a pena. Acho 
mesmo isso! Acho que deve haver a preocupação em investir no aluno em todas as suas áreas, e não 
focalizá-lo. O problema hoje em dia é estarmos todos muito focalizados no conhecimento apenas e, 
principalmente no ensino básico, a minha opinião é que deve haver uma reformulação completa no 
ensino básico, e que o ensino básico sirva não só para a formação em termos de livros, mas também 
em termos cívicos e culturais. Porque de política ninguém sabe absolutamente nada, de cultura, ainda 
menos. Portanto não há interesse por nada que não venha no livro de matemática ou de física... 
 
EU – Vocês acham que o problema está no básico? 
 
AA2 – O problema está no básico e no aluno. 
 
AA4- É o sistema educacional todo! 
 
AA2 – Tem de haver uma mudança completa na mentalidade de quem gere o ministério da educação e 
também nas escolas. E portanto a nossa escola mesmo sem interesse do ministério da educação 
consegue dar-nos cultura e consegue dar-nos muito mais do que aquilo que vem nos livros e portanto 
acho que deve haver essa preocupação da parte de todas as escolas públicas de formar o aluno em 
todas as áreas, porque eu penso que isso não acontece. É a minha opinião. 
 
AA4 - Tem que começar no básico! 
 
AA2 – No básico, em vez de se preocuparem com dar educação sexual, ensinem cultura, ensinem 
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politica!... 
 
AA3- Eu acho que chegar ao 12º ano e já não haver as bases também, já é quase impossível de adquiri-
las... 
 
EU – Os interesses também mudam. Vocês quando tinham 13 e 14 anos não tinham os mesmos 
interesses e a mesma abertura para as coisas. 
 
AA3- Claro, mas se houver uma degradação da mentalidade, eu nunca vou... 
 
AA2 - O que eu acho é que é importante haver desde início esse gosto e o desenvolvimento desse 
gosto porque não há essa educação, a educação para a política não existe. Se eu perguntar alguma 
coisa a alguém, ninguém sabe, e eu provavelmente também não sei... Não há educação para a política, 
não há educação para a cultura, não há educação para absolutamente nada exterior aos livros! 
 
AA4 – Eu acho que é lamentável aparecer... Por exemplo, o ano passado, fiz uma apresentação sobre 
Andy Warhol em inglês e o Andy Warhol, se nomeassem talvez os 50 maiores artistas de sempre, 
estava lá. E talvez cinco, dez alunos sabia quem era! 
 
EU- Mas aí está um bom indicador dessa preocupação da escola...  
AA4 – Eu vejo grande esforço a nível de português e inglês em termos de apresentações orais para... 
 
AA2 – Os temas são decididos em grupo e cada... 
 
AA3 - Nem sempre são! 
 
AA2 – Mas quando são, os temas das apresentações orais de Português e Inglês, às vezes são super 
interessantes e nós ficamos a ouvir os nossos colegas falar. É um investimento muito bom que se faz 
nesta escola, as apresentações orais de Português e Inglês. 
 
AA4 – Acho que foi uma medida do Ministério da Educação. 
 
AA2 – Sim, sim, foi. Mas foi excelente, porque tenho colegas meus que no 10º ano foram ali para cima 
falar e não conseguiam pronunciar uma frase corrida até ao final sem se engasgarem e na última 
apresentação nota-se uma evolução enorme na capacidade de falar. Também acho que é uma coisa 
que se investe pouco e que felizmente já mudaram e já estão a investir aí, porque normalmente as 
pessoas são completamente incapazes de produzir um discurso coerente e há a cultura de não saber 
falar. E portanto acho foi uma iniciativa muito boa. Não sei se foi iniciativa da escola, se foi iniciativa do 
Ministério da Educação. 
 
AA4 – Foi do Ministério. Outro ponto muito forte nesta escola, e que vejo que me dizem das outras 
escolas, é que vem uma directiva do Ministério da Educação - não gostamos, criticamos, mas 
criticamos “ah, não gosto nada disto”. Não, acho que esta escola, recebe, age ou não age, mas sabe 
agir e sabe dizer a sua opinião, e acho que é um problema da sociedade, eles recebem, não gostam, 
mas não reclamam. 
 
AA2  – Não se reclama. 
 
EU - Ou se boicota, ou faz-se o mínimo possível... 
 
AA4 – Exacto! 
 
AA2 - A marcha do secundário - nós tentamos fazer uma manifestação de estudantes, em termos 
completamente diferentes - não havia ovos, não havia gritos, não havia berros, não havia “Ministra vai 
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para a rua”. Não. Nós fomos… 
 
AA4 – Protestar contra as medidas. 
 
AA2 – Nós fizemos uma folha, escrevemos o que achávamos que estava mal e devia ser reformulado, 
em que medida, em que ponto é que devia ser reformulado e de que forma é que devia haver uma 
mudança naquilo que tinha sido feito. E receberam a nossa carta, foi enviada para a Ministra, a 
Ministra leu-a e nem sequer se dignou a responder-nos. E portanto, nós tivemos um acto super 
civilizado, mostrámos que os alunos eram capazes de agir de forma coerente, capazes de mostrar a sua 
opinião e que não eram só ovos e… E pelos vistos os ovos resultam muito mais depressa, porque a 
seguir aos ovos sai um despacho a dizer que as faltas afinal não são assim, são assado. E portanto, 
pelos vistos, o discurso e a capacidade de argumentar e a tentativa de não ser selvagem neste país não 
resulta. 
AA4- Não há valorização da educação nenhuma neste País! 
 
AA2 – Não há! E portanto, isto que aconteceu é gravíssimo, porque pela primeira vez os alunos agiram 
juntos de forma civilizada e coerente e nem sequer se dignaram a responder-nos, nem sequer tivemos 
uma palavra sobre aquilo que tínhamos feito. Nada! E portanto é triste ver que trabalham para os 
telejornais e que trabalham para as notícias, e que tudo o que é realmente feito com algum cuidado, 
com alguma civilização, com algum grau de civilidade não tem resposta se não for divulgado nos 
telejornais. 
 
AA4 – O que eu acho que o governo e a sociedade se esquece é que nós somos o futuro. Um regime de 
educação como este vai dar a situações... Uma situação drástica que me chocou - eu ainda estou em 
estado de choque -  a ponte pedonal, cá na cidade de (na cidade), que é uma coisa fantástica, que atrai 
pessoas, que saiu em milhares de revistas do mais alto nível de arquitectura, que dava um aspecto 
fantástico à cidade e houve alguém, ou um grupo de pessoas, que partiu as lâmpadas e os vidros e 
aquilo está nojento agora. 
 
EU – Agora? 
 
AA4 – Antes da “Queima”. E isto é o que dá a educação neste País! Isto na Alemanha e na França não 
acontecia porque as pessoas têm respeito por aquilo que têm.  
 
AA2 – Exacto, mas também há muito a cultura do... e isto também acho que é muito grave, do 
facilitismo - tu podes fazer as coisas de uma forma muito simples e por isso não precisas de ir muito 
além. Não há incentivo a desenvolvermos as nossas capacidades a fundo, e portanto acho que há 
muitos cérebros por aí escondidos e tapados por um país que não os estimula. 
 
AA4 – Chega-se aos 18 anos e esse cérebro que está escondido já não se pode desenvolver... 
 
AA2 – Há muitos cérebros bons por aí que não são... porque há muito aquela cultura de “não faço hoje, 
faço amanhã, não te esforces tanto porque o exame vai ser fácil, não te esforces tanto porque a tua 
média é baixa, para que é que tiras 18 se a tua média é só 12? Para que é que continuas a estudar se já 
entraste no curso em que estás? “ Há muito essa cultura do facilitismo. 
 
AA3 – Também podes ver aí a culpa no Ministério, porque por exemplo os programas têm vindo a ser 
cada vez mais reduzidos e mais facilitados 
 
AA4 - O professor Américo o ano passado mostrou-nos o diapositivo que vinha com o livro, no ano 
anterior ao nosso, portanto no 10º ano anterior, exacto, o vosso, e o que vinha com o nosso. É tipo: ¾ 
dos nomes e dos esquemas que lá estavam já não apareciam. 
 
AA2- Eu acho que o Ministério da Educação está a falhar, por exemplo, na elaboração dos exames, não 
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há oportunidade para um aluno de 20 de brilhar, não há essa oportunidade, não é dada a 
oportunidade de um aluno chegar a um exame e pensar estou a ser avaliado por tudo o que eu sei, e 
portanto vou-me esforçar porque eu sou provavelmente o melhor aluno daqui e portanto eu sei fazer 
isto. Não! Um aluno de 14 consegue fazer um exame com 20. Isto é muito grave. 
 
AA4 – E o aluno de 20 se calhar vai ter pior nota. 
 
AA2 – Há muito esta cultura de facilitar que a nossa escola não aderiu, e  portanto a nossa escola não 
facilita, a nossa escola não nos prepara para o exame, prepara-nos para a vida. E portanto não há 
aquele facilitismo que o Ministério da Educação quer impor desalmadamente para obter resultados 
para a Europa; aqui não foi imposta, não se deixaram levar pelo que o Ministério estava a fazer e pela 
facilidade dos exames e continuaram a exigir de nós o que exigia o Ministério antigamente, e acho que 
é fantástico não se terem... não nos prepararem para exame e prepararem-nos para a vida. 
 
EU – Ok AA2 então eu ia fazer mais uma provocação. Essa última parte que tu disseste “um aluno não 
brilha porque um aluno de 14 tira 20 na maior ou tira 18 na maior”, portanto dá ideia que tu estas ai a 
definir uma lógica, que vamos chamar de meritocrática, ou seja, que é a favor do mérito. Tu, olhando a 
escola dirigida para a concorrência e a favor do mérito, é uma visão um bocadinho contraditória com 
aquela que há bocado falámos da equidade e da igualdade de oportunidades. 
 
AA3 – Uma coisa não tira o lugar a outra! Todos podem ter as mesmas oportunidades, as mesmas 
capacidades é que não. 
 
AA2 – Eu posso ter jeito para a matemática e em artes não conseguir desenhar uma linha direita... E 
portanto a escola acho que deve funcionar dando-nos as oportunidades para nós desenvolvermos as 
capacidades que temos, e a minha capacidade pode não ser fazer contas e ser fazer linhas. De qualquer 
forma, o reconhecimento do mérito tem que estar sempre adjacente a tudo na vida, porque o ser 
humano é entusiasmado pelo reconhecimento...  pelos resultados que obtém... O ser humano tenta 
supera-se a si próprio constantemente... 
 
AA4- Se os outros têm igual a mim e não posso fazer mais nada, deixo-me andar... 
 
AA2 – Eu tenho um colega que é aluno de 20 a matemática. Eu acho que para ele dever ser muito 
chato, mesmo que ele diga “ah, não me importo nada”, não ter oportunidade de brilhar em todo o 
lado, porque não podemos ser todos bons a tudo. E portanto, eu acho que o reconhecimento de que 
uma pessoa é muito boa numa determinada área é muito boa para a progressão e para continuar a 
desenvolver o gosto; acho que o ser humano se entusiasma quando obtém resultados. 
 
EU – Está um raciocínio todo certinho, mas não respondeste à minha pergunta. Mas eu vou insistir: há 
também essa ideia de que aqui na escola, nessa senda pelo mérito e nessa preocupação pelo mérito, 
conseguida pela exigência, pelo elevado grau de exigência, que são muito esquecidos os alunos com 
dificuldades. Claro que podíamos pegar nas tuas palavras e na questão do mérito, e dizer que se calhar 
eles têm dificuldades porque não lhes foi incutido esse esforço e trabalho, mas vamos deixar essa 
discussão de parte e vamos pôr só neste plano – temos os alunos com dificuldade, o que é que a escola 
faz pelos alunos com dificuldade? 
 
 AA2 - A minha turma é muito heterogénea... 
 
AA3 – Os professores esforçam-se para os ajudar, os próprios alunos também. 
 
EU – Notas isso como Delegado? Estás atento a isso? 
 
AA3 - Eu noto que há pessoas que se tentam ajudar uma às outras, noto uma preocupação dos 
professores com os alunos... 
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AA2 – A Associação de Estudantes desenvolveu um projecto, este ano, que era um projecto muito 
bom, não há dúvida! Era nós estudarmos com os alunos que têm mais dificuldades, porque às vezes é 
difícil colocar questões aos professores, eles não entendem e então... 
 
EU – O projecto é genuíno e autónomo, vosso? Foram vocês que lançaram isso? 
 
AA2 – Já é feito noutras escolas, não é uma coisa nova, acho eu. 
 
EU – Mas foram vocês que criaram o projecto? 
 
AA2 -.Na escola fomos, mas só um aluno é que se inscreveu! 
 
EU – Quantos? 
 
AA2 – Um. Por acaso foi um aluno com quem eu estudei e deu resultado, ele tirou boa nota; ele tirava 
9 e tirou 14. Portanto deu resultado. Mas se não se interessam... 
 
AA4- Não funcionou, gostávamos que funcionasse... 
 
AA2 - E oferecemos horas nossas. Eu podia estar em casa deitada! 
 
AA3 – Na altura que falámos toda a gente achou que era óptimo, mas depois na altura de se inscrever 
não houve adesão. 
 
AA4 – Aquilo que tu dizes de um aluno de 20 a matemática ter mérito -acho que isso de ter 20 e ajudar 
os outros a ter melhores notas, acho que ao ter melhores notas eles, além de ser um mérito para eles, 
é um mérito para nós que os ensinamos. 
 
AA2 – Sim, eu fiquei orgulhosa, fiquei radiante! É isso que eu acho, se tu não mereces o 20 não deves 
tê-lo. 
 
AA4- Sim, completamente! 
 
AA2 – Eu não sou aluna de 20 a matemática; nunca fui e nunca hei-de ser. E portanto, o meu 20 a 
matemática, que eu já tive, é injusto, percebes? Eu não estou a falar na perspectiva do aluno frustrado, 
estou a falar na perspectiva de uma pessoa que não merece 20 e teve. Sou aluna de um 17.5, para aí, 
mas de 20 não sou! Haverá um ou dois alunos de 20 na escola toda. Por favor dêem 20 a quem merece 
20! 
 
AA4- Completamente de acordo! E nós não temos a noção de o quão mal avaliados as pessoas são... E 
os professores de vez em quando também não...Cá da escola, nunca tive uma situação assim, porque 
em ciências ou erras ou não erras. Agora eu tenho exemplos, não é desta escola, e agora fugindo um 
bocado ao assunto porque tem a ver com os professores, sei exemplos de pessoas em artes, que os 
professores não lhe dão o 18 ou 19 que merecem, completamente porque não gostam deles... 
 
AA2 – Eu acho que há muito a cultura de “não 20”, e acho que há alunos que merecem 20 e não têm 
20; acho que há a cultura de “o 20 é para o professor”. 
 
EU – O 20 é o perfeito! 
 
AA2 -  Eu já tive umas quantas situações disso; acho que há a cultura de não dar o 20. E o 20 no 
primeiro período, nunca na vida! São raros os professores que dão 20 no primeiro período, mesmo que 
de início digam que sim, que aquele aluno é aluno de 20. 
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Eu estava só a dizer, sobre aquilo dos alunos bons e os alunos maus, acho que há muita cultura de 
entreajuda entre os alunos. Eu, por exemplo, estudava sempre pelos resumos de colegas minhas; 
agora já consigo fazer os meus, mas quando entrei para aqui, como nunca tinha estudado na vida... 
Estou a falar a sério! Foram as minhas colegas - havia duas colegas que faziam resumos, emprestavam 
ao resto da turma e iam estudar connosco para a biblioteca se fosse preciso... 
 
EU – Então e a concorrência onde está aí? Também se diz que existe muita... 
 
AA3- Sim, mas é uma concorrência saudável… 
 
AA2 – Mas elas também são reconhecidas por nos terem ajudado... 
 
AA3 - Eu acho que há uma concorrência, mas se eu sou amigo dele fico todo contente se ele tirar notas 
melhores que as minhas... 
 
EU- É o teu amigo... 
 
AA3- Então, mas eu também não tenho “não amigos”... 
 
AA2 – Há relatos de...Não, há turmas em que há muita concorrência entre os alunos, em que há 
mesmo competição aberta... 
 
EU – E entre os pais parece que também... 
 
AA2- Sim, entre os pais também... 
 
EU – Os vossos pais metem-se na vossa vida? 
 
AA4 – A minha mãe nunca cá veio à escola. 
 
AA2 – Não, a minha mãe também não. A minha mãe preocupava-se naquela altura que era mais 
preciso. Hoje em dia ela considera que já serei suficientemente responsável, e que o interesse será 
totalmente meu; a partir de agora tudo o que eu fizer é escolha minha. Claro que ela vai dando opinião 
e às vezes a opinião dela... Mas a certa altura, uma das coisas que acontece aqui nesta escola e que 
acho que é terrível, é que os pais se metem demais na vida da escola. Muito, muito! Demasiado, é 
horrível! 
 
AA4 - E que não têm a noção das coisas; vêm as coisas do exterior e não sabem o que se passa. 
 
AA2 – Não, nenhuma! Isto é uma desvantagem muito grande. 
  
EU – Eu já fui levada a escrever na margem, como nota, “quem manda no Atena são os pais”.  
 
AA2 – Demasiado, é horrível, em tudo. Olhe, o ano passado, a minha irmã, não era presidente, mas era 
como se fosse, da Associação de Estudantes, até o baile de finalistas... O ano passado os pais quiseram-
se meter no baile de finalistas, na viagem de finalistas, em tudo o que ela fazia, e punham problemas 
em tudo. E depois também outra coisa, só para ver a influência que os pais têm: nós queríamos 
distribuir preservativos - não sei se fomos nós se foram eles o ano passado...  
 
AA4 - Fomos nós este ano também. 
 
AA2 – Também? Tínhamos imensos preservativos para distribuir. Não foi autorizado porque os pais 
não acharam bem. E portanto, eu acho isto horrível! Então e a educação sexual? Não há? Era uma 
campanha formativa, não era o incentivo ao sexo! Era uma campanha formativa! 
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AA3- Se fosse numa campanha da JSD já podia ser... 
 
AA4- Outra coisa negativa, eu não sei se nas outras escolas há, além dos pais é os partidos e as 
juventudes partidárias. 
 
AA2 – Ai, isso é terrível! Mas isso é na vida associativa. 
 
EU – A vossa lista não teve nada a ver com isso? 
 
AA4 - Não. 
 
AA2 – Este ano foi das primeiras listas a não ter apoio partidário. 
 
AA4 - Acho que foi uma coisa muito positiva, eu também acho essas…. 
 
AA2 – Mas foi horrível! Então as pressões que vêm de fora!... Tinha sempre alguém à perna a dizer: “ 
mas tu devias e não sei quê ….” Eu, infelizmente, meti-me nisso mas é uma coisa que prefiro anular e 
portanto as juventudes partidárias são terríveis, aquilo é péssimo. Mas havia muita pressão para que 
nós aderíssemos com um partido à campanha. Muita pressão... 
 
AA4 - Isso é das principais razões que me desmotiva... 
 
AA2 – Não é preciso. E não ganhas assim tanto com isso, só perdes. Acho que nós retirámos isso este 
ano. Não se ganha nada em aderir a um movimento... E depois com esta coisa da associação legal 
também tem de se ter mais cuidado com essas coisas. Muito mais! 
 
EU – Exactamente. Bom, meus meninos, vocês também têm a vossa vida, e eu fico com horas e horas 
para transcrever. Antes de encerrarmos aqui a conversa formal, querem dizer mais alguma coisa? ... 
Nós já tocámos nas coisas principais, mas se calhar devíamos ter conversado um bocadinho mais sobre 
a questão da autoavaliação organizacional; se calhar vocês até tinham ideias para mim sobre o que é 
que acham que deve ser – não o que é, porque o que é já vimos que é pouco, e não vos chegou, mas o 
que devia ser. Ou seja, a escola tendo um dispositivo de autoavaliação - autoavaliação, não é tal dos 
inspectores! -  esse dispositivo de autoavaliação poderia ajudar a mudar alguma coisa, inclusive no lado 
dos alunos? Se os alunos fossem puxados a participar mais nisso, se não estariam também mais 
despertos a participar nas actividades... 
 
AA3 – Se a auto-avaliação vier maioritariamente dos professores, eles se calhar como estão, estão bem 
e se calhar não estão muito interessados em mudar. E os pais também. Portanto, os alunos são os mais 
beneficiados, os que têm mais a dizer acerca disso e são os menos ouvidos. 
 
AA2 – Eu também acho; acho que somos pouco ouvidos... 
 
AA4- É que nesta altura já há alguma maturidade. 
 
EU – Conseguem dar-me exemplos de núcleos, questões onde a vossa voz será mesmo importante? 
Fácil de ser ouvida até? 
 
AA2 – Nas actividades que se fazem da escola. 
 
EU – O plano de actividades da escola? 
 
AA2 – O plano de actividades da escola. Os alunos têm influência sobre ele e a Associação de 
Estudantes pode apresentar, mas acho que seria importante…Os alunos não sabem que se faz um 
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plano de actividades anual da escola, os alunos não sabem, os alunos conhecem muito pouco do 
funcionamento. Eu não fazia ideia como é que a escola funcionava até ao ano passado. Não fazia ideia; 
nem sequer sabia que havia tanta coisa por trás do funcionamento da escola. E eu fiquei a pensar, isto 
existe, esta organização existe. 
 
EU – Mas para chegar aí tem que haver também uma formação, sensibilização... Se calhar a Associação 
de Estudantes está num bom ponto para fazê-lo. Não desistir, insistir nas vossas reuniões... 
 
AA3 - Nós marcamos coisas e aparecem as  pessoas que são aquelas que já sabem à partida... 
 
EU – Têm que insistir... É uma questão do associativismo e da participação associativa dos estudantes... 
 
AA2 – Também acho que era importante... Nesse plano anual de actividades, por exemplo, uma das 
coisas que me incomodou muito foi pararem a escola para os exames, não houve aulas. Incomodou-me 
imenso, porque há alturas em que deviam parar as aulas e não param. Durante a semana de acesso ao 
ensino superior, por exemplo, não param as aulas; se nós quisermos ir assistir a umas quantas 
palestras, temos que faltar às aulas. Acho que mais uma vez por causa do  show-off... 
 
EU – AA2, tu já pensaste pôr isso em voz mesmo e publicar? A escola não tem um jornal? 
 
AA4 – Tem, mais ou menos... 
 
EU - Tem um jornal? Uma página? 
 
AA2 – Sim, mas.... Se parassem a escola por isso e por outras coisas eu não achava muito mal. 
 
EU – Mas também não pode parar por tudo, não é? 
 
AA2 – Isso é outra coisa que me incomoda. Sabe que nós tentámos... Eu queria fazer uma semana de 
formação de primeiros socorros, cuidados básicos de vida; era um dos projectos da Associação de 
Estudantes. Tinha arranjado um pessoa para vir cá dar-nos essa palestra de formação. Achava que era 
importante para os alunos interessados e não para uma turma escolhida ao acaso. Mas isso não é 
possível! Não é possível chegar aqui e dizer que há esta sessão para pessoas interessadas; não é 
possível tirar dois alunos… É assim: eu não tenho interesse nenhum de ir para medicina; ir para a 
palestra de medicina não tinha grande coisa para mim, mas se calhar de engenharia electrotécnica até 
tem e eu não posso ir a essa palestra porque não me dão essa possibilidade. Acho que era 
interessante, ao surgirem actividades, darem a possibilidade aos alunos interessados de ir lá. 
 
EU – Senão para que é que servem as palestras? Se não é para os alunos interessados... 
 
AA4 – Para preencher aulas de filosofia. 
 
AA2 – É esse o problema da escola! Há muitas iniciativas, há! Há imensas iniciativas, agora os alunos 
interessados provavelmente não estão nessas iniciativas. Porque não podem. Sei lá! No outro dia 
houve uma palestra, já não lembro sobre o que é que foi, que eu queria imenso ir, imenso! 
Provavelmente é complicado estar numa explicação e sair; agora eu estou na escola, estou a ter aulas, 
se calhar vai ser uma formação muito maior do que se calhar aquela que eu estou a obter nas aulas... 
Acho que também é neste sentido que devemos trabalhar, porque na semana de informação nem 
todas as palestras me interessam, e vou acabar por ir ver uma que me interessa muito, muito pouco, 
enquanto está a ocorrer outra noutra altura em que não posso estar presente porque estou a ter aulas. 
 
AA4 – Em termos de palestras e em termos de professores eu acho que há uma grande abertura. Por 
exemplo, professores que quando nós mostramos... e professores que eles mesmo se oferecem a ir a 
essas palestras, porque vêm o nosso interesse... 
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AA2 – É isso que eu estou a dizer - o aluno ter a possibilidade de assistir... Senão corríamos o risco de 
irem todos os dias a uma palestra, mas a possibilidade de assistir a quatro palestras durante o ano, por 
exemplo; escolhia as quatro palestras que queria ir e depois ia.  
 
EU –AA2, fizeste a autoavaliação, já fizeste sugestões de melhoria, tudo neste bocadinho! Agora é 
assim - e se calhar como tu há outras propostas, eu acredito que sim, que há muitas vozes críticas e 
construtivas na escola; a questão é mesmo os canais, os canais para pôr a correr essa crítica e levá-la 
ao sítio certo... 
 
AA2 – Mas nós temos isso! Olhe, nós temos uma colega nossa da nossa lista no Conselho Pedagógico, 
outra na Assembleia Geral, portanto nós temos como transmitir... 
 
EU- Mas não achas que isso é muito fechado? Isso é sempre a partir da Associação... 
 
AA3- Eu faço parte da Associação de Estudantes e sei que se aceitam bem todas as sugestões... 
 
AA2 – Eu não quero ser convencida, mas acho que nós trabalhámos bem. Nós ajudámos grupos da área 
de projecto, nós... Todas as pessoas que vieram ter connosco, nós dissemos: “ claro, façam favor, tudo 
o que vier nós aceitamos e ajudamos naquilo que pudermos”. Depois deixa de haver essa abertura 
quando vamos mais lá para cima! Acho que este ano já conseguimos muita coisa e espero que para o 
ano a Associação de Estudantes consiga mais. 
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