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2º ENCONTRO 
21/09/2001 

 
DA FORMAÇÃO INICIAL 

ÀS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS DE TRABALHO 
 

 
FORMAR-SE COMO EDUCADORA DE INFÂNCIA NA ESCOLA JOÃO  DE DEUS 

 
José, como organizador dos encontros, começou por lembrar a temática prevista para este 
encontro, e propôs que fosse Teresa a iniciar a narrativa.  Embora não seja a que primeiro 
entrou num curso de formação, é a que mais tempo foi educadora em contextos que não são 
de educação especial, para além de ser, entre as educadoras a que primeiro nasceu e, entre os 
membros do grupo, a que primeiro teve filhos. 
 
Entrei na Escola João de Deus em 1979 – começou Teresa.  Gostei do curso.  Mesmo tendo 
sido difícil para mim, com dois filhos bebés, fazer o curso, acho que o acabei com uma certa 
facilidade.  Mas embora na João de  Deus  tivéssemos desde muito cedo contacto com as 
crianças, eu não sabia como é que me iria haver com um grupo mais tarde, sozinha. Se ia ser 
uma pessoa com jeito para depois, na prática, ser uma boa educadora.  Mas, ao fim de dois ou 
três anos, já tinha a noção de que gostava daquilo que fazia e, dando o melhor que era 
possível, não era má no que fazia. 
--Aqueles dois ou três anos do curso, de alguma maneira, “fizeram-te a cabeça!!?  Não no 
sentido de te transformar radicalmente, mas no sentido de te aperfeiçoar, de amadureceres.  
Ou achas que esse amadurecimento foi mais devido a factores exteriores à escola João de 
Deus, como a experiência com os filhos? – começou José a fazer  perguntas, no seu papel de 
investigador, para além de membro do grupo que com estes encontros se propunha constituir 
uma base para a narrativa da experiência profissional destes professores que viriam a 
encontrar-se numa equipa de educação especial1.  
 --Não te sei dizer.  Talvez uma conjugação de factores.  Podia ser por ter começado a ganhar 
segurança, porque fazia e sentia que estava a fazer bem, ou podia ser porque achava que me 
gratificava de  alguma forma. 
--Mas os assuntos que estavas a estudar, ou a cultura profissional das educadoras de infância, 
como vos era apresentada na Escola João de  Deus, não era essencial?  Era mais uma questão 
de te medires com as tuas capacidades?  
--Em relação ao que eu precisava para trabalhar,  eu era muito ignorante em certos aspectos 
do desenvolvimento de uma criança.  

                                                           
1 Não é feita uma transcrição que respeite integralmente o que está gravado.  O estilo coloquial é mantido por ser 
o que melhor permite a plurivocidade da narrativa conjunta e o respeito pelas várias vozes nela intervenientes.   
Por vezes, os participantes/intervenientes assumem uma forma mais narrativa, uma narrativa gerida inteiramente 
por eles, mais ou menos entrecortada por intervenções ou estimulada por questões pontualmente colocadas, 
sobretudo pelo participante que é simultaneamente o investigador.   
Outras vezes, a narrativa conjunta desenvolve-se numa forma e com uma dinâmica essencialmente coloquial, 
que na narrativa dialógica que resultou dos encontros se procurou manter reproduzindo mais fielmente a 
conversa.  Essa forma mais coloquial é também a que melhor reproduz o tipo de interacções quando nos 
encontrávamos nas reuniões da EEE e contribui para refigurar narrativamente a  dinâmica das interacções no 
contexto da equipa. 
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--Consegues deslindar os contributos para a formação que vieram do curso em si dos que 
resultaram da experiência como mãe, como mulher?  Como é que os aspectos teóricos se 
articulavam com os aspectos práticos?  
--Desde o princípio que nós íamos às aulas ver como é que aqueles materiais eram utilizados,  
como é que aquilo funcionava: os Cusinet, os calculadores multibásicos, os dons de Fröeble e 
outro material mais simples.  E depois, tudo aquilo era teorizado, era analisado, enquadrado 
em determinados conceitos.  Agora, correntes pedagógicas, e teorias gerais, isso estava um 
bocado desfasado.  Tínhamos uma cadeira que nos dava algumas coisas sobre teorias 
pedagógicas, um bocado antiquada, na minha opinião: dávamos as perspectivas mais 
antiquadas mas não se chegava, por exemplo, ao movimento da escola moderna. 
--Não é que não o conhecessem – interveio Isabel.  Também as ouvi falar de Freinet e da 
escola moderna: a Maria da Luz – Maria da Luz de Deus Pinheiro Ponces de Carvalho, dona 
e directora da escola – foi ao Congresso da Escola Moderna em Paris, em 76/77, e lembro-me 
de  a ter ouvido falar desse congresso. Mas não eram, nem se tornaram, adeptas do 
movimento. 
--Em termos teóricos – continuou Teresa – não nos deu grandes fundamentos, mas ensinou-
nos a funcionar com os miúdos, a ser capaz de organizar o tempo e as actividades deles. 
--Era um programa de ensino muito estruturado – voltou a intervir Isabel.. Qualquer pessoa 
que sai de lá sabe exactamente o que é que vai fazer com um grupo.  Se bem que em termos 
teóricos possa não saber explicar o que está a fazer. 
--Sabe o que há-de fazer com crianças de três, ou de quatro, ou de cinco anos – acrescentou 
Teresa. 
--Mas tu relacionaste isso, bem ou mal, com  conhecimentos sobre o desenvolvimento da 
criança? – perguntou, dirigindo-se a Teresa, José que no seu papel de investigador, mas 
também como animador dos encontros e orientador da narrativa, procurava definir temas e 
regular as tomadas de palavra. 
--Relacionei porque tinha os meus filhos – retomou Teresa.  Em cadeiras como Pedologia, ou 
Psicologia, eu estava sempre, mesmo inconscientemente, a fazer a comparação com os meus 
filhos.  Desde as aquisições até às doenças infantis, eu estava sempre a imaginar e até a 
experimentar certas coisas com eles, a ver se aquilo batia certo. Mas havia cadeiras em que se 
tratava o assunto com um mínimo de aprofundamento. Se calhar, para mim, funcionou assim 
porque tinha a parte em que me preparava para aplicar aquilo no concreto. 
--E do ponto de vista conceptual, aqueles conhecimentos sobre o desenvolvimento da criança 
são estruturantes? – insistiu José 
--Não nos deram conhecimentos do género: Piaget acha que a criança se desenvolve segundo 
estas etapas.  Ma uma visão globalizante do desenvolvimento da criança.  Não com nomes. 
Mas isso ajudou-me a perceber as etapas de desenvolvimento padrão 
--Foste construindo um modelo teu com esses conhecimentos e o que ias vendo na 
experiência de mãe!? – sugeriu José. 
--Não foi uma coisa muito teorizada, muito pouco de livro.  Até porque tínhamos poucos 
livros: Tínhamos só Psicologia e História da Pedagogia. 
--Tínhamos que tirar apontamentos das aulas e depois davam-nos bibliografia, e cada um 
desenrascava-se – acrescentou Isabel. 
--Não era um modelo, era tomar conhecimento de que é assim: estava ali, percebes? – de novo 
Teresa. 
--Posteriormente, virias a reelaborar isso, mesmo antes de ir para a ESE2? – perguntou José 
--Não sei se reflecti dessa maneira sobre isso.  Antes de ir para a ESE, eu estive montes de 
anos no especial. 

                                                           
2 Escola Superior de Educação,  neste caso a ESE de Lisboa, 
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--Mas, nesse período, tiveste acesso a quadros de referência teóricos!? – mais uma vez José, a 
pedir confirmação para ideias que tinha formado em resultado de conversas anteriores. 
--Estive aí uns 8 anos no regular3, depois de acabar o curso, e essa experiência foi-me 
organizando. 
--Mas aí não tiveste grandes saltos!?  
--Tive aí alguma formaçãozinha. 
--Quando entraste para a  educação especial, passaste a estar em contacto com pessoas que 
tinham essas referências muito bem estruturadas.  Sentiste isso? – perguntou José que 
procurava ir definindo os temas a abordar no encontro e que, perante o assentimento de 
Teresa, prosseguiu.  

Passados uns anos, acabaste por ir à fonte onde hipoteticamente essas pessoas tinham 
adquirido isso. Aí, é importante reflectir, depois de ouvirmos outras pessoas, sobre como é 
que se vai construindo isso que eu designo por modelo de desenvolvimento da criança, que 
cada profissional constrói.  Como é que isso se pode construir a partir da experiência dos 
filhos e de grupos de alunos.   
Agora, no que diz respeito ao conhecimento  das educadoras de infância, é importante que a 
vossa experiência “salte” para aqui.  De qualquer maneira, o desenvolvimento da criança é o 
vosso conhecimento de referência fundamental, mesmo actualmente!?. – continuou José a 
fazer  perguntas. 
--Eu acho que é capaz de ser – disse Teresa, com alguma hesitação. 
--É isso que vos permite decidir o que fazer com um grupo de meninos se ele tem quatro anos 
e que é diferente do que deveriam fazer se ele tivesse cinco. É isso que vos permite formar os 
grupos a distribuir pelas salas.  E, em relação à educação especial, é isso que vos dá um 
quadro de referência.  As escalas.. 
--Pois é. As escalas de desenvolvimento são construídas a partir dessa base – esclareceu 
Isabel. 
--E vocês começaram a ter consciência disso? – perguntou José. 
--Eu tinha mais consciência disso do que agora – respondeu Teresa.  Ou seja, antes de ter 
aprofundado mais as coisas, tinha mais a consciência disso.  Porque depois de começar a 
trabalhar, passados uns tempos, comecei a perceber que o curso da João de Deus tinha sido 
bom; me tinha dado bases e eu gostava. E era adepta da escola. 
 
 
Formação na Escola Maria Ulrich em Competição com a Formação na Escola João de 
Deus 
 
--Esta história da Teresa dizer que era defensora do curso da João de Deus – interveio Isabel –
é porque, na época, havia em Lisboa três escolas de educadoras.  Uma era a João de Deus, que 
seguia claramente o método de João de Deus, com a cartilha, e tudo muito direccionado.  
Havia a Maria Ulrich, que dava mais espaço à criatividade da criança: deixá-las brincar à 
vontade, descobrir à vontade.  E havia uma Mitza, que entretanto já fechou, que era ainda 
mais “deixa andar: os meninos descobrem sozinhos!”. 
--Aí, a educadora era concebida mais como uma mãe, uma pessoa que está ali para 
supervisionar, enquanto que no João de Deus saíamos com a perspectiva de que éramos 
professoras – comentou Teresa. 
--Os meninos acabavam de ter uma aula de música – acrescentou Isabel – que era uma 
verdadeira aula, com os meninos todos sentados, sem se poderem levantar à vontade.  E a 
                                                           
3 Ver nota 11 do 1º Encontro (Designação adoptada pelas professoras e educadoras que passaram por 
destacamentos na educação especial, para se referirem às colocaç ões em escolas e jardins de 
infância em que tem a responsabilidade de turmas ou  salas, por oposição à responsabilidade de 
educação especial que até podem ter no contexto des sas mesmas escolas e jardins ) 
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seguir, sem mudança de regime, passava-se a uma aula sobre cores, em que se utilizava os 
dons de Fröebel.  Se se ia dar o amarelo, cada menino com o seu material, seguia as 
instruções do educador, que dava uma aula com passos previamente planeados: iniciava-se 
pegando numa caixinha e abanava-se perguntando, por exemplo, ao João, e era só ele que 
respondia –  não é como agora! –  se tinha som, com uma lógica de motivação, e por aí fora.   
E havia “lições de coisas” Por exemplo sobre o leite: de onde vinha , o que se fazia com ele… 
Ou os transportes – E cada lição tinha que ser adaptada ao grupo que te calhasse.  Ou a água: 
em que se trazia gelo e eles aprendiam que aquilo era água no estado sólido; e fazia-se a 
evaporação; e eles aprendiam assim que a água podia passar por vários estados. 

Por isso é que muitas das educadoras da João de Deus pediam autorização ao ME para 
ir dar aulas do 1º ciclo nos colégios, e essa autorização era-lhes concedida. 
--É curioso que tu tenhas uma tão grande rejeição pela  escola primária e não tanto pelo 
ambiente dos jardins-escola João de Deus – questionou  José. 
--Era muito diferente – esclareceu Isabel.  Havia um clima de afectividade.  Os meninos eram 
ouvidos individualmente. Nunca ouvi repreensões, nem nunca vi baterem numa criança.  As 
actividades eram divertidas e eles gostavam muito.  E como cada sala tinha uma educadora e 
havia sempre duas ou três estagiárias, havia sempre alguém disponível para algum miúdo que 
estivesse desadaptado ou com dificuldades.  Havia muitas actividades de expressão e de 
manipulação de materiais, com aprendizagem de técnicas e desenvolvimento de habilidades. 
Iam lá bons professores de música, pintura, dança, teatro… Estava era tudo planeado, sem 
espaço para virem cá para fora andar a correr e andar ao pontapé e ao murro, nem para 
inventar brincadeiras.  As competências de relação eram talvez as únicas que ficavam 
prejudicadas. Embora houvesse jogos com regras, sob a tutela dos adultos, em que 
exercitavam algumas competências 

Mas eu não acabei de vos contar em relação a essas três escolas que havia. Os colégios 
e escolas só aceitavam pessoas formadas numa ou noutra daquelas escolas, havia como que 
uma guerra entre essas três escolas.   
--Sobretudo a seguir ao 25 de Abril – acrescentou Teresa.  Eu cheguei a ser rejeitada num 
colégio, por isso4.  As da Ulrich chegavam mesmo a olhar para nós de lado, como se ser da 
João de Deus fosse o mesmo que ser “facha”. A escola João de Deus era muito formal, tinha 
aquele programa muito estruturado.  E isto, logo a seguir ao 25 de Abril, era rejeitado.  
--Eram muito mal vistas – confirmou Paula que fez o curso de educadora na Maria Ulrich 
--Também rejeitavam o João de Deus porque ensinar a ler precocemente era considerado 
elitista – ainda Isabel. A Maria Ulrich e a Mitza eram consideradas mais próximas do 
movimento escola moderna.   
--Os cantinhos, os meninos andarem a explorar – disse Teresa. 
--E, nesse contexto, nós, ou éramos defensoras do João de Deus, não obstante alguns 
exageros que lhe reconhecíamos, ou contestávamos aquela formação em bloco – concluiu 
Isabel. 
--Até agora falaram sobretudo a Teresa e a Isabel – disse José no seu papel de regulador das 
tomadas de palavra e organizador da narrativa.  Era bom comparar esta vossa socialização 
numa profissão, feita num curso profissional, com alguém que por exemplo frequentou a 
escola do magistério ou alguém como a Paula que entrou para o curso de educadora de 
infância mais tarde e noutra escola. 

Mas há outra dimensão neste período das vossas vida: a dimensão de realização 
pessoal, de liberdade, sobre a qual também seria interessante ouvir-vos.  A Helena fala muito 

                                                           
4 Ver referência de GIL da COSTA ao comprometimento da Escola João de Deus com o 
regime anterior a 25 de Abril. 
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nisso, a propósito da ida para um curso médio: o sair de casa, porque em três anos vos dava 
acesso a um trabalho. 
--Eu entrei para a Escola Maria Ulrich em 81 – tomou Paula a palavra. Entrei casualmente, 
depois de frequentar o 12º ano de escolaridade, mas não tinha uma perspectiva de ser 
educadora. Para entrar nos cursos de educadora ainda não era necessário o 12º ano.  Tinha um 
sonho que era ser pediatra – crianças, mesmo assim.  Mas  desisti de medicina porque eu era 
incompatível com a Física e a Química, não a Matemática, que até era a minha melhor 
disciplina e que foi única que fiz no 12º.  Portei-me muito mal!  No 10 e 11º fiz a área de 
ciências porque as Letras ainda são mais incompatíveis comigo que as Físico-químicas.  Tive 
que tirar «Medicina da cabeça». 
--Além disso, já havia numerus clausus – lembrou José. 
--E eu não tinha mais de 10 valores, a Físico-Químicas. No fim desse ano, acabou por surgir a 
ideia do curso de educadora.  Foi uma conversa, assim, com a minha mãe e com mais uma 
amiga: eu não queria deixar de estudar, mas queria rapidamente arranjar um emprego.  
Embora eu costumasse trabalhar nas férias, nos fins de semana.  Mas eu queria uma profissão 
– como as educadoras também trabalham com crianças...  Nessa altura, estava em perspectiva 
a expansão da rede pública da pré-escolar:   Que ia haver mais jardins de infância!.  Porque 
se estava a dar mais atenção aos meninos antes de entrar para a escola.  
--A rede púbica começou em 80/81 – confirmou Isabel. 
--Havia, portanto, uma perspectiva de emprego – continuou Paula. E isso, para mim, era 
importante.  Decidi-me pela Maria Ulrich, talvez pela fama a que vocês se referiram  Mas a  
Ulrich não era assim tão “deixa andar”.  Porque eles organizavam muito bem os espaços e 
dentro desses espaços, que cada menino escolhia, é que estavam à vontade.  É o princípio dos 
“cantinhos”, a que agora chamam “áreas”, nas escolas de formação. 
 O curso, apesar de não ser muito profundo – e se calhar saí de lá menos preparada do 
que elas –  agradou-me. Na altura, achava que a Maria Ulrich era o máximo.  Jovem como 
era, achava que os meninos precisam muito de brincar e de correr.  Enquanto que a João de 
Deus era muito formal, estavam sempre sentados, não tinham espaço para brincar: a tal 
perspectiva de vocês serem professores, de ensinarem. 
--Elas achavam-se sempre o máximo – comentou Isabel, com ironia – até terem meninos de 
cinco anos e não saberem como os preparar para a primária5.  Porque com os de três e quatro 
anos aquilo funcionava bem.  Até aprendemos com elas a organização das salas em 
“cantinhos”.  É verdade.  Mas foi havendo uma partilha e essa diferença esbateu-se. 
 
 
Da Formação nas Escolas de Educadoras à Especialização em Educação Especial: 
Componentes Teóricas e Práticas na Formação (Conhecimento de Referência) 

 
--Na vossa relação com a educação especial, viriam a dar mais importância aos aspectos da 
estrutura dos conhecimentos!? – sugeriu José. 
--Sim, em termos conceptuais, mas temos uma prática em que nos podemos basear – interveio 
Alda.  Quando fui para a ESE, foi mais teoria. 
--Mas essa prática era securizante, baseada no conhecimento que estava nos livrinhos, que nós 
íamos ver – retomou Paula.  Não era só a prática de estar ali com 25 meninos que era 
securizante.  Era a prática de se poder experimentar. 
--Há pouco, disseram que esses conhecimentos não eram muito aprofundados – insistiu José. 
--Eu disse foi que esses livros eram antiquados – esclareceu Teresa. 
--Eu, que acabei em 86,  não tive livros, só estudava pelos apontamentos – disse Alda. 
                                                           
5 A escola de ensino primário, ou escola primária que desde a implementação da Lei de Bases da Educação 
passou a ser designada com escola do 1º ciclo do ensino básico. 
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--Sim, mas em comparação com a especialização na ESE, tu própria dizes que era teórica e 
que os quadros conceptuais eram muito trabalhados – interveio José, procurando recolocar a 
questão.  Se isto se pudesse quantificar numa escala de dez, como é que pontuavam o acesso a 
conhecimentos que fosse um quadro de referência, na João de Deus e na ESE.   
--João de Deus 4,  Aurélio 8.  Na ESE, não posso dizer porque quando lá fiz a segunda 
especialização fui dispensada de alguns módulos teóricos – respondeu Isabel6.   
--Talvez, é difícil dizer – de novo Alda.  Nas aulas de Psicologia na João de Deus, davam-nos 
as várias etapas do desenvolvimento e eventualmente alguns desvios, e como se podia reagir a 
eles.  Mas muito pouco. 
--E tu sais do curso com uma ideia do desenvolvimento desde que se nasce até à adolescência 
– ainda Isabel.  Mas só no curso de especialização no Instituto António Aurélio da Costa 
Ferreira aprendi de forma comparativa modelos de desenvolvimento e outros conceitos de 
várias correntes: Piaget, Freud, Erickson, Spitz..  Eu sabia, da Psicologia do 6º ano, que havia 
uma ciência que era a Psicologia, onde havia uma evolução das ideias e dos conhecimentos 
em relação a questões desse tipo.  Mas, ao sair da  João de Deus, não tinha consciência da 
importância desse quadro de referência.  Só no Keller é que me fui apercebendo de que não 
sabia nada disso. As educadoras que iam para um jardim, isoladas, só muito dificilmente se 
poriam essa questão. Nem davam a menor importância a isso.  Eu fiz disso uma questão 
porque tinha que participar em equipas onde esse conhecimento era uma banalidade e estava 
na base das conversas.  Na educação especial é que as pessoas se defrontavam mais, mesmo 
na prática, com essas questões. 
--Porque para a educação especial – disse José – não havia, à partida, uma prática que 
constituísse uma referência… 
--Não é isso – continuou Isabel. É que, quando tens um miúdo normal, tu sabes o que hás-de 
fazer com ele, e ele evolui quase por conta própria. Enquanto que, com um miúdo deficiente, 
tens que avaliar muito bem em que ponto ele está em cada área, porque têm um 
desenvolvimento mais heterogéneo.  E tens que pensar muito qual é o passo que ele pode dar 
a seguir.  E qual o que faz mais sentido para o contexto de vida dele e da família, e por vezes 
encontrar adaptações. Tens que fragmentar cada passo através da análise de tarefas7.  E, 
muitas vezes, o que prevemos não se confirma e temos que repensar tudo de novo. E estarmos 
calmas e seguras perante os pais e as educadoras responsáveis palas salas. 
--Eu tirei mais proveito – interveio Teresa – para efeitos da aplicação na minha prática nos 
anos que se seguiram, quando tirei o curso da João de Deus, do que até agora tirei da ESE.  
Posso ter aprendido muita teoria, posso ter andado muito preocupada em ler e conhecer os 
nomes das coisas, mas, no fundo no fundo, se for olhar para o meu quotidiano como 
educadora de apoio8, não estou a fazer muito mais, nem muito melhor.  Se calhar até fiquei 
atarantada porque achei que talvez devesse estar mais preparada e devesse ter vindo de lá a 
fazer coisas diferentes, coisas melhores.  Eu funciono assim com a teoria: prefiro uma coisa 
que me ensine a saber fazer do que uma cisa que me ensine a saber.  Se calhar, aprendi mais 
com a Isabel, ou com a Paula  –  que no entanto acha que aprendeu muito na ESE. 
--O carácter formal da relação pedagógica, uma prática didáctica  que se aprendia no João de 
Deus,  adapta-se muito bem às necessidades da educação especial – disse Isabel.  O que a ESE 
faz é permitir que as pessoas tenham uma noção do que estão a fazer, tenham um quadro de 
                                                           
6 Aurélio é a designação corrente para o Instituto António Aurélio da Costa Ferreira que desde 1978 a 1986, 
organizou cursos de especialização em educação especial.  Eram mesmo os únicos cursos de especialização nesta 
área. Podem ler-se no 3º  e 4º encontros descrições e referências narrativas relativas á passagem pelo Aurélio de 
alguns dos participantes nestes encontros. 
7 Ver 3º Encontro: Jeito, Arte, Saber e Reconhecimento e Técnicas de Educação Especial ou 
Educadoras/Provedoras?. 
8 Cf. nota 11 do 1º Encontro. 
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alternativas mais largo.  As educadoras que trabalham há muito tempo num jardim ou num 
colégio até podem ter um leque de alternativas e até serem muito criativas nalgumas práticas, 
mas não se põem, face a um menino mais problemático, numa atitude de reavaliação 
individual e de escolha das soluções mais adequadas para esse menino.  Não costumam 
utilizar escalas de desenvolvimento na avaliação de cada criança. Enquanto que as 
educadoras especializadas fazem isso e sabem explicar porque é que optaram por essa 
solução, e revê-la se for caso disso. 
--Independentemente dos balanços que cada uma de vocês faz , eu pretendia perceber melhor 
o que querias dizer, quando há bocadinho dizias que na prática foste construindo 
conhecimentos sobre o desenvolvimento da criança.  De modo minimamente reflectido, mas 
na prática – disse José após uma pausa, dirigindo-se a Teresa . 
--Nós tínhamos noção do que é que uma criança era capaz de fazer e as variáveis que podia 
haver em relação a uma cabeça com três anos, ou com quatro ou com cinco – disse Teresa.  
Não sabíamos era o nome do gajo que tinha estudado isso.  Mas hoje em dia digo: para que é 
que quero saber os nomes deles. Se eu quiser fazer uma tese ou escrever qualquer coisa 
preciso mesmo de saber os nomes dos gajos.  Mas como continuo a focar-me no meu 
trabalhinho... 
--Na perspectiva do Professor Raul Iturra, para quem um foco de estudo é a epistemologia da 
criança, seria interessante saber como é que aquelas crianças te ensinaram isso – interveio 
José, propondo outra abordagem do tema.  Eu estou a tentar compreender como é que as 
crianças com quem vocês trabalharam, e os teus filhos, te fizeram conhecer isso e como é que 
tu aprendeste.  Por outro lado, em que medida é que nessa aprendizagem, o complemento das 
leituras tem um peso e foi importante. Pode ter tido um peso pequeno, mas quero perceber 
qual foi.  E, por exemplo, quando a Isabel diz que, depois de perceber que havia várias 
correntes, várias  interpretações, vários modelos, quando veio a descobrir esses modelos, 
tinha, no fundo, como quadro de referência para aferir a validade desses modelos, o 
conhecimento que entretanto tinha adquirido na prática.  Portanto, leu esses modelos 
criticamente em função da prática.  Houve uma interacção.  Houve algo mais que foi 
aprendido, para além de terem aprendido com as deficiências. 
--Organizou-se o pensamento, organizou-se os conhecimentos – disse Teresa. 
--Era a prática que vos dava uma grande segurança, ou era o facto de terem um conhecimento 
de referência, independentemente da maneira como era adquirido e que passaria pelo tal 
modelo de desenvolvimento da criança? – ainda José a questionar. 
--Eu tinha já filhos, enquanto que as outras, quando passaram por lá ainda não tinham filhos.  
Mas uma coisa se está aqui a ver que nos é comum: é que todas saímos de lá com aquilo 
muito estruturado e com a noção de que éramos professoras, que éramos capazes de saber 
ensinar e que sabíamos muito bem o que é que queríamos transmitir e como é que podíamos 
transmitir aquele conhecimento.   Estás a ver?! – continuou Teresa, dirigindo-se por sua vez a 
José. Tu no teu curso também deves ter tido uma formação orientada para uma determinada 
matéria… 
--Se querem trazer-me já à baila, é claro que os cursos académicos, universitários, não dão 
nada essa sensação de preparação par uma profissão. Para o professor do ensino secundário, o 
domínio de uma área de conhecimentos é que era securizante.  Embora eu tenha sido dos 
primeiros a completar o curso de Biologia com uma formação no que era designado como 
ramo pedagógico.  Aí, o meu conhecimento de referência foi complementado pela psicologia, 
psicopedagogia, didáctica geral e organização escolar e pela didáctica das ciências, com 
alguma antropologia, história e filosofia das ciências e muito interesse pela epistemologia a 
fazerem a ponte.  Sem esquecer que na maior parte das cadeiras de um curso de Biologia há 
muito trabalho de laboratório e de campo, foram conhecimentos na área da história da ciência 
e a perspectiva epistemológica que estiveram na base do modelo de ensino-aprendizagem que 
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fui construindo com várias turmas.  Conjugadamente com um modelo de aula interrogativa 
que alguns dos meus professores de liceu seguiam.  Enquanto leccionava as matérias de 
Biologia com alunos, sobretudo do 12º ano e de Ecologia no 10ª, estruturei e aprofundei esses 
conhecimentos nessa perspectiva epistemológica e histórica, mas também numa vertente que 
depois viria a encontrar no curso de mestrado em metodologia do ensino sob a designação 
CTS, ciência, tecnologia e sociedade. Isto porque eu organizava a exploração dos temas em 
função de questões fundamentais que os alunos colocavam. Era em função de questões deles, 
ou de alguma ideia que queria apresentar-lhes de modo dialéctico e que evoluía na interacção 
com eles ao longo do ano, que o texto do saber ia sendo estruturado, de modo sempre 
diferente de ano para ano. Por exemplo, uma questão que eles punham era a de compreender 
porque é que se continuava a poluir e degradar o ambiente conhecendo tantos factores de 
degradação e a dimensão dos seus efeitos.  Estão mesmo a ver que eu partia daí para a 
exploração dos aspectos económicos e sociopolíticos.  Numa cadeira do mestrado, até fiz um 
trabalho sobre isso.  Outra questão tinha a ver com a direccionalidade da evolução dos seres 
vivos supostamente até à forma mais evoluída que seria a espécie humana.  Pode desenvolver-
se toda uma exploração da Biologia, nas suas várias áreas, para questionar esse pressuposto, e 
foi o que fiz uma ou duas vezes com turmas do 12º ano.  

Portanto, num curso como o de Biologia, nós temos é preparação para depois 
estruturarmos os nossos objectivos e processos e criamos uma dinâmica de procura  de 
conhecimento.  Mas vejo que estas áreas não vos dizem muito. 
--A epistemologia e a filosofia da ciência, de facto, não temos uma ideia clara da importância 
que possam ter. Mas é claro que esses cursos tinham uma lógica completamente diferente dos 
nossos – disse Isabel.  
--Podem dar-me uma ideia das disciplinas e de quantas horas é que vocês tinham nas várias 
componentes do plano de estudos – sugeriu José, depois de uma pausa.  Quanto é que tinham 
de prática, e de outras componentes, na ESE e na João de Deus9? 
--Na João de Deus, tínhamos aí umas vinte disciplinas. Dessas vinte, aí umas cinco eram 
teóricas, o que representaria 1/4 do tempo – disse Alda. 
--Havia a Psicologia, a Pedologia, onde tinhas de saber as doenças das crianças – disse Isabel. 
--Era uma puericultura mais desenvolvida – disse Teresa, que acrescentou, Música e Flauta, 
mas não como sendo teóricas. 
--Biologia,  Matemática, Sociologia, Antropologia – acrescentou a Alda, que frequentou a 
escola já em meados de 80.  
--Eu só tive Matemática na perspectiva de ensinar às crianças – esclareceu Isabel.  
--Pois, era Iniciação à Matemática – disse Teresa 
--Não – insistiu Alda.  Eu já tive mesmo Matemática, como se estudava no 10 ou no 11º ano.   
--Na altura, ainda não era obrigatório ter o 12º ano!? – disse José, pedindo confirmação.  De 
qualquer modo não tinha que ser um 12º ano de Ciências. 
--Tínhamos também Literatura Infantil – lembrou Isabel  
--Movimento e Drama – acrescentou Teresa 
-- No meu tempo era Expressão Corporal – de novo Isabel. 
--Desenho e Escrita, ou Caligrafia – agora, Teresa. 
--Havia a Cartilha, que também era uma disciplina, que custava muito a algumas pessoas – 
disse ainda Isabel, que acrescentou: -- Havia Fantoches.  Trabalhos Manuais, onde se aprendia 
a fazer dobragens japonesas. E em todas estas disciplinas aprendíamos a fazer.  Além da 
professora fazer de nós criancinhas e exemplificar como se dava nas aulas, para cada idade, 
nós depois tínhamos que fazer umas com as outras, e depois ainda apresentávamos a crianças 
de salas do jardim-escola e éramos avaliadas por isso.   

                                                           
9 Cf. SANCHES (1995) e GIL da COSTA (1998). 
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E havia também Organização – não tenho a certeza de ser este o nome – em que nos 
ensinavam como devia ser um jardim de infância.  E Economato, ou Economia, que foi a 
minha maior dor de cabeça, onde se tinha que fazer um trabalho com uma previsão do que se 
ia gastar em pessoal e em compras, fazer ementas...  
--E tínhamos que equilibrar as refeições para terem sempre os alimentos essenciais. 
– lembrou Teresa.  E fazíamos um plano de receitas, com contas de entradas e de saídas: 
quanto é que saía cada refeição; quanto é que gastávamos por mês na alimentação.  
--Para quem ia para a direcção de um colégio era importante – comentou Isabel. 
--Mas havia ali disciplinas que vos abriam para um leque culturalmente muito vasto – 
comentou José. 
--Eu às vezes perguntava-me o que é que aquilo me ia servir na minha prática: Biologia, 
Antropologia?! – disse Alda.  
--Lembro-me – de novo Teresa – que até constituímos um grupo dentro da turma em que na 
disciplina de literatura fizemos entrar um bocado de ar fresco, fizemos umas exposições,  mas 
foi um bocado quebrar barreiras, porque aquilo era muito conservador.  Mas é engraçado ver a 
diferença entre conhecimentos, a sua utilidade ou não.  Por exemplo, em Música, aprendíamos 
as canções que cantamos ainda hoje com os miúdos nos jardins de infância, e aprendíamos 
música, a ler pautas musicais. E hoje em dia não sei uma única nota musical. Talvez o que 
aprendemos sobre os ritmos, ainda hoje me sirva com as criancinhas. 
--Mas algumas daquelas disciplinas punham-vos em contacto com áreas em que vocês podiam 
fazer posteriormente algum desenvolvimento, ou até especializações – insistiu José. Havia as 
expressões, os fantoches.  E houve pessoas que fizeram esse percurso.  Isto se calhar também 
se passava no Magistério.  Alguns professores construíram carreiras artísticas, ou como 
artesãos, a partir dessas primeiras experiências.  Se calhar já tinham alguma sensibilidade, 
alguma disposição, mas essas áreas faziam parte do quadro cultural dessas escolas.   
 Quando vocês acabaram esses cursos, pensaram em especializações, ou a vossa 
formação estava completa, agora tratava-se era de trabalhar e ganhar dinheiro trabalhando? 
Ou sentiam uma necessidade de continuar a estudar, mais ou menos de imediato? – 
questionou José. 
--A questão do emprego também tem muito a ver com a necessidade de autonomia: tinha 20, 
21 anos e queria sair de casa – disse Paula, retomando a palavra. Mas mesmo assim concorri 
ao curso de especialização no Aurélio pouco depois, porque no estágio do 3º ano tinha tido 
um surdo. 
--Portanto, estes cursos não vos punham na perspectiva de, de imediato ou após dois ou três 
anos, irem continuar a estudar – insistiu José. Podiam ter optado por estes cursos mais curtos 
para se autonomizarem mais depressa, mas na perspectiva de depois fazerem outras coisas, 
como diz a Helena. 
--Estás-me a fazer lembrar que tinha a perspectiva de ir fazer Psicologia a seguir: que era um 
complemento ao nosso curso – disse Paula. 
--Mas era na perspectiva de ser doutora? – mais uma vez José a perguntar. 
--Não, nunca tive essa ideia.  Só que depois meteu-se o especial, e aí desiludi-me muito com a 
psicologia.  
--Mas como conhecimento de referência, interessava-te.  Quer dizer, tu tinhas a noção de que 
havia um conhecimento de referência a que não te estavam a dar acesso suficiente.  Davam-te 
um conhecimento suficiente para te sentires segura no teu trabalho, mas que havia ali um 
mundo que permanecia lá por detrás, obscuro – sugeriu José, deixando a questão em aberto 
para voltar a ser abordada. Vamos ver agora, com a Alda, como é que as coisas se passavam, 
uns anos depois. 
  
 



 

 46 



 

 47 

De Novo a Escola João de Deus, Anos Depois e Noutra Perspectiva 
 
Tomou Alda a palavra: 
--Eu comecei por pensar ser psicóloga, desde os meus dez anitos .  Talvez por estar num 
colégio, ainda em Angola, que tinha psicóloga, e ver os miúdos a entrar no gabinete dela e a 
saírem mais felizes (risos).  Entravam com grandes birras e saíam todos risonhos.  Pensei por 
isso ser psicóloga.  Mas mais virada para as crianças, não para “os malucos”. 
Mas depois fui para o Brasil e, quando regressei, não tive oportunidade.  Se tivesse 
continuado no Brasil tinha feito um curso de psicologia.  Porque lá me considerava com bases 
para frequentar a faculdade.  Mas cá não, porque achei que não tinha bases.  Tinha que fazer a 
área de Ciências e tinha dificuldade em Matemática. E decidi por Letras porque gostava 
muito de línguas e escrevia com uma certa facilidade.  Teria o sucesso mais garantido indo 
por aí.  O grande problema era o que é que eu ia fazer, que profissão é que ia ter.  Mas nunca 
passou pela minha cabeça sair da escola antes de a ter concluída: curso médio ou superior, 
algum curso tinha que fazer.    
--O teu pai não tinha a obsessão de a filha ser doutora!? – disse José, pedindo confirmação. 
--Nunca fez essa pressão, embora desde miúda me tivessem incutido a ideia de que tinha que 
estudar sempre, até tirar um curso, ser alguém e ser independente, sem ter de me casar e 
depender de um marido.  Os meus planos nunca foram casar.  Sempre me vi a morar sozinha, 
a ganhar o dinheiro de que precisasse.  O que determinou a minha ida para uma escola de 
educadoras foram dois factores.  Tinha uma tia que era professora do 1º ciclo e que ganhava 
bem, com um emprego assegurado. 
--Uma professora a ganhar bem!?  Quando é que isso foi? – perguntou José, entre risos de 
todas.  Não! Houve uma fase em que se pode considerar que sim.  Quando é que vocês 
sentiram que tinham feito um salto salarial? 
--Para mim, os únicos saltos que houve foram a seguir ao 25 de Abril e depois em 89 ou 90 – 
respondeu Helena. 
--Não se esqueçam que os meus pais tinham chegado do Brasil e não tinham perspectivas de 
emprego – retomou Alda – pelo que o emprego no Estado surgia como atractivo por ser uma 
coisa segura, com uma reforma garantida. Era uma profissão com futuro.  Mas nunca achei 
piada a ser professora na primária.  Nunca me passou pela ideia.  Foi logo a ideia de ir para 
educadora. 
 Para a João de Deus, fui porque era a única escola que conhecia.  No primeiro ano, 
não me interroguei muito sobre se aquilo que eu estava a fazer ia servir para mim.  Isso 
começou mais ou menos no final do primeiro ano.  Comecei a achar frustrante, estar a estudar 
ali… Antropologia.  Detestava aquelas matérias.  Para que é que aquilo me ia servir?!  Em 
compensação adorei Psicologia. 
 No segundo ano é que me questionei muito sobre o que estava a fazer. Detestava ir 
para uma sala de três anos e ver os miúdos ali agarrados às mesas, todo o dia, em actividades 
que a educadora lhes dava.  
--Mas a vossa percepção também era essa? – perguntou José. 
--No João de Deus, desde que entravam até que saíam, não tinham um minuto sem 
actividades organizadas – respondeu peremptoriamente Isabel. 
--Então e não tinham actividades de expressão?  
--Havia uma quantidade enorme de grafismos – disse Teresa, enquanto procurava lembrar-se.  
Mas mais propriamente expressões: gravura, digitintas.  Mas era pouco. O desenho era com 
base em modelo: era copiar um modelo. 
--Mesmo no recreio, era um jogo de roda... – de novo Alda. 
--E tinham que fazer bicha para tudo – lembrou Isabel: Não era bicha, era comboio! 
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--Mas lá está!  Eu não tive qualquer problema, nem medo, quando fui posta no meu ano de 
estágio, em saber o que é que eu ia fazer, como é que ia planear. Tive foi medo no estágio do 
2º ano, de encarar aquele grupo de 15 ou 20 crianças pela primeira vez quando tinha que lhes 
dar aulas perante mais 3 ou 4 colegas que estavam nas salas em observação. 
--E depois conversavam sobre o que tinham observado? – de novo José. 
--Tínhamos que tirar apontamentos, fazer um diário – esclareceu Teresa. 
--Mas nada com técnicas de observação – disse ainda Alda. 
--Era um diário para no fim do ano apresentar, e mostrarmos que conhecíamos muito bem a 
sequência das actividades – ainda Teresa. 
--Obrigavam-nos a controlar horas, tempos, actividades. Tudo aquilo era tão controlado que 
não havia uma técnica de observação.  Era essencialmente para conhecer as rotinas diárias – 
acrescentou Isabel 
--As crianças começavam por um momento de acolhimento que eram as canções no grande 
salão – de novo Alda 
--A estrutura da escola era planeada em função dessa sequência de actividades – interveio 
Teresa. Apreendíamos isso na tal disciplina de Organização.  Devia haver uma sala central 
que era o útero materno.  Não havia cantos escuros nem escadas nem cantinhos esconsos. 
Todas as salas davam para esse espaço central e dali é que se partia para as salas e era ali que 
se fazia a concentração no final do dia.  Tinha que ter uma janela para receber a luz do 
exterior. 
--Tínhamos que saber como construir um jardim de infância – acrescentou Isabel – quantos 
metros quadrados por menino, como é que tinham que ser as casas de banho, onde é que tinha 
que estar situada a cozinha. 
--Era um verdadeiro curso profissionalizante.  Mas quais eram as rotinas a seguir ao 
acolhimento? – perguntou José. 
--A seguir ao acolhimento – retomou Alda – as crianças eram divididas pelos grupos: havia o 
grupo do bibe amarelo, que eram os mais pequeninos, depois o vermelho, o azul, que eram os 
que aprendiam a ler pela cartilha, e os do castanho, que já liam em qualquer livro. 
--Com a matemática começavam logo aos três anos – acrescentou Teresa.   
--O bibe amarelo e o vermelho tinham um tapete, além das mesas, embora as educadoras não 
tivessem muita flexibilidade nas rotinas – continuou Alda.  O grupo era dividido pelas mesas, 
tinham um plano semanal para as actividades ou as “lições de coisas”, depois era o recreio, 
onde todas as actividades eram dirigidas.  Só uma pequena parte do recreio era recreio livre. 
--Isso era assim só na Estrela.  Em Alvalade não era tanto assim – disse Teresa. 
--Na Estrela, estávamos mesmo ali ao pé da escola, a sermos constantemente visitados pela 
directora – disse Alda 
--Mas nos Olivais ainda era mais rigoroso – esclareceu Isabel.  
--O terceiro ano, para mim, foi decisivo porque fiz o estágio numa escola de Sines, já perto de 
casa, em que contactei com o movimento da escola moderna, Piaget e isso tudo –  disse Alda 
procurando  retomar o fio da  narrativa.  Eram formas diferentes de trabalhar que me diziam 
muito mais do que aquele método muito estruturado.  Aquelas crianças não sabiam fazer mais 
nada do que estar a  fazer um jogo agora e uma plasticina daqui a bocado. 
--“Plasticina”?! Dá assim a ideia de que se punham para ali a misturar cores e a fazer 
pastrunhices e a sujar o chão, como fazem agora.  Não! – exclamou Isabel em tom meio 
irónico. Era para fazer um trabalho bem preciso: bolinhas, cestinhos, animais, flores, 
conforme a lição, e usando as cores adequadamente, mantendo cada cor bem separada. 
--Quando se compara a João de Deus e a Maria Ulrich – interveio Paula – isto é engraçado: 
tinham Caligrafia, Matemática, Leitura, enquanto que na Maria Ulrich, quando estive no 
estágio, tinha um grupo de meninos com quatro anos e lembro-me de no dia do pai termos 
posto os meninos a fazer uns cartões com um desenho.  Eu levei-os a escrever PAI no cartão, 
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e a orientadora disse-me que aquilo não fazia sentido nenhum, porque não fazia sentido 
nenhum para as crianças.  Estás a ver onde chega a oposição, os extremos a que se chegava. 
--Fundamentalismos! – comentou Teresa. 
--Mas isto não era a orientação da escola moderna!? – disse José, pedindo confirmação. 
--Exactamente – confirmou Isabel. Na escola moderna escrevia-se. Escrevia-se tudo o que os 
meninos diziam e o que se fazia, por vezes também com símbolos mas com as palavras ao 
lado. 
--Quando fiz o estágio em Sines – acrescentou Alda – utilizava-se muito o texto livre, ou seja 
os meninos falavam de qualquer coisa e nós íamos escrevendo.  E eram estimulados a 
escrever o nome: se quisessem faziam, se não quisessem não faziam. 

 
Atenção às Diferenças entre as Crianças 
 
--E na João de Deus, não observavam o estar dos miúdos, não estavam com atenção a isso, à 
percepção que as crianças teriam, às reacções delas? – voltou José a perguntar. 
--Nem podíamos. Se aquilo era tudo programado… Mas não  havia problemas de indisciplina 
– respondeu Alda. 
--Nem de rejeitarem, ou recusarem, de se sentirem mal ou de chorarem muito!? – disse 
Teresa, pedindo confirmação.  Ou eram muito seleccionados e habituavam-se facilmente 
àquele regime... 
--Então e não havia meninos que não aprendiam melhor que outros? – perguntou José. 
--Havia. Claro que havia – respondeu Teresa. Começava-se a ver isso a partir dos quatro anos 
--Então e vocês não observavam  isso? – insistiu José. 
--Não, porque a observação para registo não era miúdo a miúdo – respondeu Teresa 
--Nós víamos que aquela criança tinha dificuldade, ou isso era comentado pela educadora. 
Mas a pedagogia era sempre a mesma.  Não havia forma de diferenciar.  Era sempre com os 
calculadores, os Cusinet.  Mas havia uma coisa positiva era a insistência na concretização – 
disse Alda.  
--Iam lá pela repetição e pelo exercício da memória. Era um ensino muito baseado no treino e 
na memória – acrescentou Isabel. 
--Resultava muito bem – insistiu Teresa. Realmente ficavam com competências que não era 
normal ver naquelas idades. 
--Isso também vos securizava profissionalmente!? – sugeriu José. 
--Pois pensávamos: isto é um bom método – ainda Teresa. 
--Eu senti essa lacuna mais tarde quando comecei a lidar com educadoras da João de Deus – 
disse Paula.  Por exemplo a nível de materiais. Eu nunca tive esse material para ensinar 
matemática: blocos lógicos, calculadores... 
--E na Ulrich também havia registo? – perguntou José. 
--Na Ulrich também havia registo.  Mas achei engraçado tu perguntares se registávamos o 
estar das crianças.  Se fazíamos um registo disso, fazíamos com grande ligeireza, do tipo: 
“fizemos pinturas, os meninos gostaram muito”.  Ma hoje pergunto-me: Gostaram? Como é 
que sabes que gostaram. 
--Na Ulrich também não havia espaço para vocês observarem as particularidades de cada 
criança e o seu processo de desenvolvimento. Como é que isso se explica? 
--Havia algum espaço – respondeu Paula – pelos conhecimentos de psicologia, pelas 
características de cada criança, nós íamos observando o que é eles faziam ou não faziam. 
--Mas aquelas noções que a Teresa diz que adquiriu na altura, o que eram os passos s e as 
problemáticas do desenvolvimento da criança, adquiriste-os também nesses três anos no João 
de Deus? – perguntou José dirigindo-se a Alda. 
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--Não acho que tenha adquirido assim, como a Teresa, talvez porque não tinha nenhum termo 
de comparação, uma aplicação para o que me ensinaram lá teoricamente. 
--No 3º ano – interveio Teresa – tínhamos que fazer um trabalho para Psicologia em que 
tínhamos que estudar um caso, desde o nascimento até à idade em que o menino estivesse. 
Nesse trabalho tínhamos que estudar o desenvolvimento da criança.   
--Isso realmente foi um trabalho que eu adorei fazer – disse Alda. Porque tinhas que fazer o 
estudo de caso da criança e depois comparar com o desenvolvimento padrão segundo o 
modelo que a psicóloga nos dava durante as aulas. Ela dizia: ao fim de x meses a criança 
normal faz isto e isto, ao fim de um ano, faz aquilo. 
--Vocês não se punham questões do tipo: faz isso porque é uma questão de maturação do 
sistema nervoso, faz isso por uma questão de sequência de aprendizagem…? 
--Aprendia-se isso em psicologia: a maturação do sistema nervoso, e até do desenvolvimento 
do feto – disse Teresa. 
--Faz isso na nossa cultura mas pode não fazer noutra... – continuou José. 
--Isso era abordado. Podia não ser aprofundado mas falava-se nisso, na importância do meio – 
disse ainda Teresa.  Mas o estudo de casos é uma coisa que quem vai para um jardim de 
infância não volta a fazer 
--No especial, sim – fez notar José.  Mas ali no Jardim-escola João de Deus não havia 
meninos desses? 
--Naquela época, os meninos que frequentavam o jardim de infância eram de um nível social 
elevado.  E os do João de Deus era mesmo a elite, tinham listas de espera e entravam por 
cunha – disse Isabel. 
--Não vos faziam aprender a diferença nem a multiculturalidade!?– insistiu José. 
--Era uma coisa de que não se falava – disse Alda.  Embora no 2º ano tivéssemos que fazer 
um estágio com crianças de risco ou com deficiência.  Eu escolhi a Casa Pia porque tinha um 
transporte acessível. 
--No meu tempo íamos a bairros sociais degradados, mas deficientes não – esclareceu Teresa. 
--Estive na Casa Pia 15 dias, mas não fazia a menor ideia do que era um deficiente, do que 
podia ensinar.  Limitei-me à postura de observação.  Na altura, a Casa Pia dava grande 
importância à oralidade na educação dos surdos.  Não queriam que os miúdos fizessem 
gestos.  Não saí dali com a mínima vontade de ir para a educação especial.  
--Afinal não aprenderam muito com os meninos, como eu sugeri há pouco em relação à 
Teresa – comentou José.  Aprenderam foi com o modelo didáctico que observavam e que 
eram postas a praticar.  Com os meninos em si não tinham grandes oportunidades para 
aprender!?. 
--Penso que aprendi com os meninos já depois, como educadora responsável por uma sala na 
cooperativa para onde fui trabalhar – disse Teresa.  Há sempre uns meninos que fogem ao 
padrão.  Para baixo. 
--No estágio comecei a aprender com os meninos – disse Alda. Tinha um grupo de 8 crianças 
na altura no jardim da Segurança Social em Sines, e havia uma com grandes dificuldades de 
adaptação, em termos de linguagem.  E pela primeira vez fiquei alertada para que o 
desenvolvimento não era tão uniforme como me tinham ensinado. Havia realmente crianças 
diferentes.  Foi com base nessa criança que eu fiz o estudo de caso no seminário do 3º ano do 
curso da João de Deus.  
--Sem ajuda, sem ter tido ninguém que me desse umas luzes sobre a diferença, sobre a 
heterogeneidade, para além da diferença, que às vezes é um eufemismo para nos referirmos à 
deficiência, há aquela heterogeneidade que é, mais ou menos.    Uns vão mais depressa, outros 
vão mais de vagar mas depois no meio do grupo há sempre um que tem mesmo pancada na 
corneta. E então somos desafiadas a arranjar estratégias para corresponder às características 
deles.  Um deles até foi parar ao ensino especial – disse Teresa. 
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NO KELLER: CENTRO DE REFERÊNCIA E UMA VERDADEIRA ESCOLA 
 
--Podemos agora – recomeçou José, depois de uma pausa na conversa – ver o que é que tem 
para nos dizer Isabel, que fez essas experiências de formação um pouco antes de vocês, mas 
que tem a particularidade de ter feito os estágios do curso da João de Deus no Instituto Helen 
Keller e, portanto, logo na educação especial. E que, quando vocês estavam a fazer o curso de 
educadora de infância, já estava a fazer o curso de especialização no Costa Ferreira. 
--Começo pela ida para o curso de educadora? 
--Podes fazer uma retrospectiva semelhante à delas. Mas no encontro de apresentação já 
falaste nas circunstâncias que te levaram aí enquanto esperavas que passasse o ano cívico, 
para te inscreveres na Faculdade de Direito.  Tu querias ir para Direito porque no quadro de 
evolução da tua família isso era natural?  A tua irmã já tinha ido para Economia na 
Universidade Católica...  
--Eu não era uma aluna famosa.  Na maior parte das disciplinas estudava o suficiente para 
passar. Mas nunca reprovei.  O meu pai, como tinha o termo de comparação da minha irmã 
que estava sempre no quadro de honra, achava que eu devia fazer um curso médio ou coisa 
assim e eu, um bocado por afirmação de que era tão boa como as outras todas, queria fazer 
um curso de Direito. Também não me quiseram contrariar.   Mas aquele ano do cívico acabou 
por decidir a minha sorte.  Como já vos disse, entrei na João de Deus um bocado por acaso.  
Ainda fui a  outras escolas de educadoras – ser professora estava fora de questão – na 
perspectiva de que ia passar um ano e aprender umas coisitas.  Como eu gostava muito de 
meninos, achava que aquilo me havia de ficar para quando fosse mãe – havia lá muitas com a 
mesma lógica que eu, e uma boa parte delas saiu mesmo para as faculdades no fim do ano. 
--É uma boa escola de mães – disse Teresa. Havia muitas que diziam isso 
--À medida que me entrosei no curso, comecei a gostar e a entusiasmar-me – continuou 
Isabel.  E como aquele curso me dava uma perspectiva de autonomia a curto prazo, porque 
logo no estágio, recebíamos 60% do ordenado de uma educadora...  Se fosse para Direito 
tinha à minha frente mais cinco anos a marrar e podia não gostar.  Além disso, tinha feito 
entretanto um despiste vocacional no Instituto de Orientação Profissional, em que me 
disseram que Direito era demasiado burocrático para mim, que eu era boa era em relações 
humanas e aconselharam-me claramente que fosse para assistente social, embora em 
educadora também estivesse bem: só me faltaria aptidão para a música. 
--E de que é que gostaste na João de Deus, em comparação com estas nossas colegas? 
--Olha, aprendi coisas giras. Ao contrário delas, eu era irmã mais nova e portanto, enquanto 
adolescente, tinha pouca experiência de crianças pequenas. Tudo aquilo para mim foi 
novidade. É bom que se saiba que eu entrei para lá com 17 anos – o Dr. Farmhouse, quando 
me via, dizia: O que é que estás aqui a fazer minha filha?! 
Eu era a mais nova do curso. Muitas das colegas eram pessoas com trinta e tal anos:  mães de 
família que com o 25 de Abril decidiram que estava na altura de se emanciparem. 
--Portanto para ti foi um encontro com a vida!? 
--Depois perdi o contacto com aqueles meus antigos colegas que iam para Direito e outras 
faculdades e desisti completamente disso. 
--Mas em relação aos miúdos… 
--Gostei.  Mesmo naquele contexto formal – eu sou formal por natureza.  E gostava daquele 
regime, embora achasse que havia ali coisas que não deviam ser assim – mas eu também não 
sabia muito bem como é que deveriam ser. 
--Aquilo era sério! 
--Os miúdos aprendiam.  Faziam coisas. E isso parecia-me importante.  E depois era tudo 
muito novidade.  Mesmo Psicologia.  Eu não tinha tido aquele tipo de psicologia no liceu. 
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Entretanto, como conhecia o movimento da escola moderna, percebi que havia muita 
coisa que o João de Deus não nos dava e que havia ali muita coisa por explorar.  
--Quer do ponto de vista da prática, quer do ponto de vista do conhecimento de referência!? 
--Exactamente. Comecei a ter muito a noção disso. 

Depois de algumas daquelas visitas e observações, achei que já tinha visto tudo e 
portanto comecei a explorar possibilidades de fazer noutras escolas os estágios que faziam 
parte do plano do curso, logo no 2º ano. De umas visitas ao Centro de Paralisia Cerebral e de 
uma visita ao Keller fiquei com a ideia de que a educação dos deficientes é que era 
profissionalmente estimulante e desafiadora.  Que os normais eram todos muito iguais. Pelo 
menos era a imagem que eu tinha do João de Deus: que aprendiam todos muito bem e que 
portanto eu não fazia ali grande coisa.  Enquanto os deficientes precisavam mais de nós. 

No Keller havia um grupo de médicos e outros técnicos muito qualificados: além do 
João dos Santos, que tinha sido fundador e ainda lá ia, havia outro psicanalista que era o 
director, Miguel Andrade, e outra psicanalista de nome Margarida, mas de que não me lembro 
do apelido.  Havia pelo menos um sociólogo.  E psicólogos, entre os quais o Cabral de Sá; o 
Jaime Coelho e o Albano Estrela também por lá andavam.  Havia uma pedo-psiquiatra – 
muito querida, e vê lá! não me consigo lembrar do nome – e oftalmologistas.  E havia as 
terapeutas e as educadoras e professoras especializadas, para além da assistente social, 
enfermeiros e um sem número de professores, de música e de expressões. 
--E reuniam convosco!?.   
--Com alguns, semanalmente.  Outros iam lá ocasionalmente, quando havia necessidade.  Nas 
reuniões semanais, todas nós tínhamos que dizer o que tínhamos feito com os miúdos: as 
experiências que fizemos,  como é que aquilo resultou, como é que os miúdos reagiram.  
Tudo aquilo era analisado e, às duas por três, já éramos nós que éramos analisadas.  Porque 
nós dizíamos: o miúdo fez isto ou aquilo. E eles perguntavam: E tu o que é que sentiste?.  Nós 
a pensar que íamos apresentar um problema do miúdo e acabávamos a falar dos nossos 
problemas.  Se surgiam questões mais complicadas, propunham-nos sessões individuais com a 
psicanalista ou com o Miguel.   
 Foi um processo muito importante.  E acho que foi aí que eu aprendi imensas coisas.  
Para além dos jantares, onde também se aprendia muito sobre a vida. 
--Foi uma verdadeira escola.  Embora não houvesse aulas, nas conversas com essas pessoas, o 
quadro de referências teóricas estava bem claro!? 
--E aí é que eu me dei conta que de facto não sabia rigorosamente nada. Não era só uma 
questão de nomes, conceitos.  Era uma questão de ser capaz de reflectir e de saber pensar nas 
coisas, e de saber porque é que se estava a fazer aquilo. 
--Mas eles faziam aquilo numa atitude paternalista, ou numa atitude de quem também estava a 
aprender? 
--Acho que tinham uma atitude de quem estava a aprender.  Ao interrogar-nos sobre o que 
sentíamos e porque é que tínhamos feito isto ou aquilo, eles também estavam a tentar 
perceber.  Nunca senti que eles fossem meus professores.  Estavam num plano de 
conhecimento muito superior ao meu, e sem dúvida que eram mestres, mas nunca senti que 
estivessem ali a querer ensinar-me ou avaliar-me.  Pelo contrário, tinham uma atitude de 
ajudar a reflectir e a crescer.  Foi pelo menos assim que os encarei.  Nem nunca senti críticas.  
E era assim, mesmo com professoras mais velhas, quase todas especializadas e com muita 
experiência.  

Por isso a questão da especialização10 começou desde logo a surgir para mim como 
uma necessidade absoluta.  Por um lado, achava que tinha que aprender muita coisa e que se 

                                                           
10 Os cursos de especialização em educação especial eram então organizados exclusivamente pelo Instituto 
António Aurélio da Costa Ferreira.  Anteriormente, tinham sido organizados cursos pela Assistência Social em 
institutos especializados como o António Feliciano de Castilho,  para cegos e o Jacob Rodrigues, para surdos,  O 
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quisesse perceber minimamente alguma coisa daquilo tinha que ir fazer a especialização. Por 
outro lado, era uma questão de título, porque as pessoas especializadas tinham um estatuto 
diferenciado, até ganhavam muito mais: havia coordenadoras de sector, e só as especializadas 
é que podiam ser nomeadas para essas funções. 

 
--E vocês, como é que sentiram essa questão da especialização – sempre José a perguntar, 
dirigindo-se agora às restantes parceiras na narrativa. 
--Eu não senti – respondeu Paula – porque só estive cinco anos sem ser especializada e tinha a 
perspectiva de que ia fazer a especialização11. Por outro lado, pelas pessoas com quem 
trabalhei, nunca senti o estigma da não especialização. 
--Aqui na equipa de educação especial de Sintra, havia muito poucas especializadas. Eram só 
a Helena e a Isabel – lembrou José 
--Pois, era uma equipa com poucas especializadas. Mas mesmo nas escolas onde ia nunca 
senti que me desvalorizassem por não ser especializada – disse Paula. 
-- Eu também não senti isso, embora tenha estado numa equipa onde havia bastantes 
especializados – disse Alda. 
--Eu, da parte das escolas, senti – disse Teresa.  E quando íamos a reuniões de educação 
especial, sentia que havia “uma capelinha”, com uma certa linguagem, certos códigos, 
qualquer coisa que me passava ao lado e me fazia sentir inferior. Se calhar é da minha cabeça, 
mas sinceramente senti. 
 
--Mas voltando ao Keller, tu Isabel, sentiste que havia todo um quadro de referências muito 
vasto a que tinhas que aceder, mas mesmo lá, do ponto de vista dos conhecimentos, já fizeste 
um crescimento!? – de novo José a perguntar.  
--Concerteza.  Era um quadro de referência psicanalítico. Davam umas coisas para ler.  Mas 
era sobretudo quando eles falavam que eu aprendia.  Aquelas reuniões semanais eram como 
aulas. Estás a imaginar o João dos Santos a falar ao longo de duas ou três horas.  Aprendia-se 
imensas coisas: não te sei dizer o quê em concreto.  Porque ele falava, falava, de tudo um 
pouco.  O Cabral de Sá era a mesma coisa, embora ele falasse mais de um caso: ele 
participava sempre nos estudos de caso.  Cada menino era quase que dissecado em reunião. 
Desde os pais, à família, aos antecedentes do miúdo, à relação do miúdo connosco 
educadoras e com as outras pessoas que ali lidavam com eles. 
--Mas que tipo de miúdos é que eram discutidos e que tipo de miúdos havia no Keller para 
além dos deficientes visuais? 
--Variava.  Na minha sala, havia 1/3 de cegos e amblíopes, um miúdo com outras deficiências 
graves para além da cegueira, que era portanto multideficiente, e 2/3 de meninos “normais” 
--Mas entre os “normais” havia meninos com problemas sociais!? 
--Os meninos com problemas sociais, “com piolhinhos”, eram todos deficientes.  Os outros 
eram todos ali do Restelo, ou filhos de professores, ou de doutores que queriam que os filhos 
fossem para o Keller porque tinha muito boa fama pedagógica: a maior parte deles muito bons 
e com boa educação no contexto familiar: os filhos da Manuela Ferreira Leite, por exemplo. 
Eram dois educadores por cada grupo, sempre que na sala havia miúdos com mais problemas. 
E material.  Nunca vi tanto material como ali! 
                                                                                                                                                                                     
ME, no início dos anos setenta,  por iniciativa de Ana Maria Benard da Costa, também organizou um curso de 
educação especial cujos estágios viriam a estar na origem de 12 equipas de educação especial com sede em 
várias capitais de distrito. 
11 No caso desta educadora, o curso de especialização foi feito na ESE de Lisboa, que a partir de 1986, ainda nas 
instalações do Instituto António Aurélio da Costa Ferreira, passou a ser responsável pela organização desse 
curso.  A ESE do Porto também passou a organizar esses cursos.  Sobre as diferenças entre esses cursos, ver 
SANCHES (1995) e o 4º Encontro desta narrativa: Coortes no  Costa Ferreira (IAACF) e Outro Grupo de 
Trabalho Que Se Tornou um Grupo de Amigas 
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 A análise que fazíamos nas reuniões abrangia todos os meninos, mas é claro que os 
que tinham deficiências ocupavam-nos mais tempo.  Mas os outros meninos tinham outros 
tipos de problemáticas, muitas vezes.  Mesmo os meninos do Restelo podiam ter uns 
problemazitos emocionais, umas birras.  Problemas de aprendizagem não tinham. 
--Esta possibilidade de logo no início da carreira ter um grupo que se acompanha durante uns 
anos era rara? 
--Eu no jardim da Misericórdia em Sines, também comecei com um grupo de três anos e 
estive com eles até aos cinco – disse Alda. 
--Isso permite aprender muitas coisas!? – sugeriu José.  
--Sim, porque consegues acompanhar o crescimento dos miúdos e isso dá-te uma noção do 
desenvolvimento deles – ainda Alda. 
--E até das diferenças, e as tendências – acrescentou Teresa.  Eu na cooperativa12 também tive 
essa possibilidade.  
--E esses miúdos do grupo que tinhas no Keller, como é que interagiam? – perguntou José, 
voltando a dirigir-se a Isabel. 
--Tirando um com autismo, que não tinha relação nenhuma com o grupo, todos os outros se 
entendiam perfeitamente.  Aqui há uns seis ou sete anos, estes miúdos já tinham dezoito anos 
e organizaram um almoço onde estavam todos. 
--E o que é que faziam os rapazes cegos aos dezoito anos? 
--Não eram rapazes! Eram raparigas. Estavam todos a acabar o secundário. Acho que 
acabaram cursos superiores.  Continuaram amigos pela vida fora. 
--Portanto, enquanto na João de Deus aprendeste que aquilo era metodologia séria que tinha 
eficiência nos resultados, ali aprendeste que, mesmo sem aquele rigor do método João de 
Deus, era possível fazer um trabalho profundo, sério, que desenvolvia competências. 
--Eles quando são bons vão lá de qualquer maneira.  Mas, retrospectivamente, acho que o 
João de Deus nos deu muita coisa e que eu apliquei muitas dessas coisas no Keller.  Adaptei.  
Não apliquei foi com a rigidez com que se fazia no João de Deus. 
--Mas achas que aprendeste mais a trabalhar com os miúdos na sala ou com aquele grupo das 
reuniões semanais? 
--São coisas de natureza completamente diferentes. Acho que aprendi mais com esse grupo de 
reflexão.  Com os miúdos fazem-se adaptações, encontram-se formas de relação, mas são 
coisas que variam de grupo para grupo, de criança para criança. Isso dá lugar a uma 
acumulação de experiência que nos dá confiança.  Quando tinha problemas e os levava às 
reuniões semanais eles davam-me uma série de sugestões explicando porquê com base nos 
conhecimentos que tinham, e que eu depois experimentava.  Aprendia assim muito mais 
depressa do que poderia aprender ao longo de anos com os miúdos. No ano a seguir ao 
estágio, com o tal miúdo autista, com quem eu tinha muitas dificuldades, não me davam 
indicações que eu achasse que podia seguir. Sugeriram-me por exemplo que me despisse e 
trabalhasse com ele em íntimo contacto corporal, mas não insistiram porque chegaram à 
conclusão que eu não tinha formação, e se calhar, não disseram, mas terão pensado que não 
tinha maturidade  – encontrei uma forma de jogo com algum contacto corporal que permitiu 
estabelecer uma relação com ele.  Na sala estava uma estagiária do Costa Ferreira e por isso 
fizeram uma filmagem. O Victor Soares e outros professores do Costa Ferreira viram o filme 
e comentaram valorizando a minha solução.  Eles terão ficado surpreendidos com aquele tipo 
de trabalho, mas no Keller dava-se muita importância ao contacto corporal.  Noutro ano, tinha 
uma miúda complicada, que se escondia de baixo das mesas, guinchava muito sem que eu 
conseguisse acalmá-la.  Depois de ter apresentado o caso numa reunião, o director foi à sala e 

                                                           
12 A cooperativa de ensino onde Teresa fez o estágio do 3º ano do curso de educadora e onde ficou a trabalhar 
durante 8 anos até concorrer à rede pública de jardins de infância.  Podem ser lidas no 4º Encontro outras 
referências da Teresa a essa experiência. 
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meteu-lhe a mão debaixo da camisola e acariciou-a – hoje corria o risco de ser acusado de 
pedofilia – e conseguiu acalmá-la. Claro que nessas situações é muito importante a confiança 
que se tem em si próprio.  Eram aprendizagens que eu não faria sozinha, por mais anos que 
trabalhasse com os miúdos. 

Mas aprendi muito pela observação de como é que as colegas trabalhavam. 
Trabalhávamos muito em conjunto.  Entrávamos nas salas umas das outras.  Estávamos a par 
as características e dos problemas dos miúdos de cada sala.  E tudo isto com muita conversa e 
muita reflexão que nos dava segurança em relação a saber se o que estávamos a fazer era 
adequado.  E sobretudo saber porque é que se fazia e que repercussões teria nos miúdos, que 
sentido teria para eles.  No João de Deus não tínhamos essa noção.  Fazíamos porque nos 
davam o modelo. 
--Esse tipo de reflexão levava-vos a  uma compreensão profunda dos miúdos!? 
--Eles obrigavam-nos a fazer, porque, enquanto nós não percebêssemos os miúdos, nem 
queriam saber o que é que fazíamos com eles.  Queriam saber o que é que percebíamos 
daqueles miúdos e, mais ainda, o que é que nós sentíamos por cada miúdo.  Como é que nos 
sentíamos com aqueles miúdos. O que é que aqueles miúdos nos davam13. 
--E o que é que eles vos davam? 
--Acho que de alguma maneira nos davam satisfação. Estabelecíamos uma relação afectiva 
tão profunda – Eu pelo menos senti isso. Se calhar hoje não estaria tão disponível – que tinha 
quase uma relação de simbiose com alguns daqueles miúdos; de quem ainda hoje me recordo 
com… com emoção!  
--Tiveste aí uma etapa final da tua adolescência, pelos 18/19 anos que em termos do teu 
desenvolvimento como pessoa também foi fundamental!?. 
--Cresci imenso.  Cresci em termos profissionais e cresci em termos pessoais 
--Grande parte daquele teu equilíbrio emocional, que dizem que tu tens, daquela calma, que 
contrasta com a tua agitação infantil, provavelmente vem daí!?. 
--É muito provável, porque no Keller, além disso havia, extra escola, uma relação muito 
grande: para além de muitas actividades de fim de semana no Keller, em que estávamos todos 
juntos, com pais e com famílias e acções de formação, havia muitos jantares com uma 
convivência muito grande. 
--Isso atirou-te muito para o mundo dos adultos!? 
--Foi.  Muito rapidamente.  Deixei de ser adolescente. Fiz a vida de adolescente até aos 17 
anos, a andar de mota, reguila, mas de repente quase que me obrigaram a ser muito 
crescidinha. 

                                                           
13 Ver nota 22 do 1º Encontro. 
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DA ESCOLA DO MAGISTÉRIO ÀS ESCOLAS DE ENSINO PRIMÁR IO: 
UMA INCESSANTE PROCURA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 

 
 
Na Escola do Magistério, “Apanhada pelo 25 de Abril” 
 
Vamos agora ouvir a Helena!? – sugeriu José, no seu papel de organizador e dinamizador das 
participações dos membros do grupo.  
--Começo pela motivação ou pela formação profissional? – perguntou Helena 
--Começa por onde quiseres. Talvez pelo teu projecto de vida na adolescência; ou mesmo 
pelas tuas primeiras experiências quando eras aluna na escola. 
--Motivação para ir para professora?… Não havia um projecto de vida. As coisas 
aconteceram, porque o que tem que ser tem muita força. Há aí uma expressão assim, um 
bocado fatalista. Quando estava a fazer o 5º ano, por diversas circunstâncias familiares, eu 
fiquei perante a alternativa de fazer dois anos até ao 7º do liceu e depois empregar-me, e então 
seria um trabalho de escritório para que eu não estava nada virada, ou fazer um curso médio 
de dois anos. Os cursos que havia eram enfermagem, educadora e professora. 
--Mas, antes desses problemas familiares. tinhas perspectivas de fazeres outros estudos? 
--Sempre tive uma má relação com a escola. 
Com a escola do 1º ciclo, muito má.  Como eu não consegui aprender a ler no 1º ano, só 
passei porque era muito boa a matemática e porque era sossegadinha.  Isto deve ter a ver com 
a forma como eu encaro depois o ensino como professora.  Só aprendi a ler bem nas férias 
com os livros do Tio Patinhas e outras bandas desenhadas.  

Tive uma relação melhor com o liceu. Embora tenha sido reprovada no 3º ano. Nessa 
altura, o meu pai começou a dar sinais de uma doença grave.  Mas, em casa, sempre pensaram 
que eu ia estudar e tirar um curso.  Eu não era má aluna, mas era um bocadinho balda. Tirava 
quinzes no 1º período, dozes no segundo e podia chegar a negativa no terceiro.  Era boa aluna 
nas disciplinas em que gostava dos professores e naquelas em que não gostava deles não era 
boa aluna. 
--Tinhas uma irmã mais velha.  Fez que percurso escolar? 
--Tenho uma irmã mais velha sete anos e meio.  Fez o sétimo ano e depois, com aqueles 
problemas familiares, ficou por ali. 
 Portanto, eu tinha aquelas três hipóteses de fazer um curso médio.  E quando eu estava 
no 5º ano, acho que era da época, ou da minha geração, tinha aquela ideia de sair de casa.  Ir 
para professora permitia-me sair mais cedo.  As outras profissões também permitiam isso, 
mas como professora podia ser colocada longe e a saída era mais natural, com menos choque. 
Ir para educadora punha o problema de ser uma escola particular e as propinas serem caras.  
Foi por isso que eu fui para o Magistério.  Sempre com a ideia de que faria o Magistério e 
depois iria tirar outra coisa qualquer, que não ficaria como professora. 
--Outra coisa de que tipo? 
--Não sabia.  Tive várias hipóteses. Houve uma altura em que tive coisas não relacionadas 
com o ensino e, depois de ter feito o Magistério, começou a surgir a ideia da Psicologia, que 
seria uma continuação.  Depois de uma pessoa ir para as coisas tem que encontrar uma 
justificação para estar ali: para mim, ir para o Magistério era para fazer como professora o 
contrário do que tinha sido negativo em relação a mim.   
--Mas o que significou o contacto cultural com a Escola do Magistério? 
--Quando cheguei à Escola do Magistério de Lisboa, ainda antes do 25 de Abril, a percepção 
que tive foi a de que aquilo estava mesmo no cimo de um monte. Não era urbanizado e 
tínhamos que subir o monte para chegar lá.  Aquilo era desterrado da cidade.  Para mim, que 
vinha dum liceu no centro de Lisboa, aquilo foi muito diferente. Não me esqueço de que no 
primeiro dia de aulas nos puseram num ginásio e as colegas do 2º ano cantaram-nos as boas 
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vindas.  Fiquei aterrorizada, porque parecia que íamos para um sacerdócio.  Era muito 
inculcado aquele sentido do dever e de que era uma “arte muito nobre”.  Ainda era novita, 
tinha aí 17 anos.  Eu não me integro facilmente.  Mas aquilo surgia-me como muito diferente 
do que eu conhecia como escola. 
--Tirando os teus professores da primária não conhecias mais nenhum professor? 
--Tirando a professora que tive da 1ª à 4ª classe não tinha outras referências.  Quase não fazia 
ideia do que era um professor da escola primária.  No Filipa de Lencastre tinha umas 
professoras mais “antigas” – pedagogicamente até as achava boas –  mas tinha também 
professoras novas, por exemplo a Português e a História, que até tinham “outras ideias”14. 
--Estavas mais entrosada com as colegas no Filipa do que no Magistério!?   
--Estava.  Mas depois comecei a relacionar-me com pessoas que eram aquelas que ficaram a 
olhar, porque não estávamos à espera daquilo.  Algumas delas eram pessoas que tinham 
chegado a entrar na faculdade, mas depois, porque era mais rápido, resolveram fazer aquele 
curso porque eram só dois anos. 
--Eles cultivavam aquela ideia de uma profissão de missão. Mas realmente era um curso de 
segunda ou terceira escolha, uma espécie de escolha de recurso!? 
--Não para todos. Tive mais a noção que aquilo era um recurso depois, ao longo da minha 
vida profissional, à medida que fui conversando com as pessoas. 
--E as pessoas vinham de onde?  Da província ou de Lisboa? 
--Havia muita gente da província.  Tanto que havia um lar na Estrada de Benfica para as 
pessoas que vinham de fora: para aí metade eram de fora; já sem contar com as ex-regentes15 
que estavam lá em formação. 

No 1º ano do Magistério, se bem me lembro, a nível didáctico, davam-nos a didáctica 
do português e da matemática, e tínhamos um acompanhamento nas escolas primárias anexas, 
em que logo no 1º ano, não dávamos aulas, mas assistíamos a aulas.  E, salvo erro, tínhamos 
que fazer um esboço de uma aula.  Davam-nos coisas rígidas do género: quais são os 
objectivos e qual é a motivação.  Depois não usei muito ou derivei um bocado, mas isso foi-
nos dado nesse primeiro ano.    
--E tinham também Didáctica Geral!? 
--Didáctica Geral, não me lembro.  Parece-me que não.  Tínhamos Psicologia, que  foi o 
programa de 6º ano do liceu.  Tínhamos também qualquer coisa de música. 
--Portanto, não tinham um quadro de disciplinas tão profissionalizante como o que as nossas 
colegas tiveram na João de Deus?  
--Penso que tínhamos, a nível das didácticas: tínhamos as três didácticas, das Ciências,  da 
Matemática e do Português . 
--Mas não aquela gama tão vasta!? 
--Não, não era tão vasta. Tínhamos  Desenho, Música, Lavores. 
--Mas a didáctica das ciências e da matemática assentava nos conhecimentos de ciências e de 
matemática que tinham do 5º ano de liceu.  Em que é que podia assentar uma didáctica? 
--Pegavam no programa e ensinavam-te como é que tu ias dar aos meninos determinada 
noção. 

                                                           
14 “Outras ideias” era uma das expressões com que nos anos sessenta  e inícios de setenta se designava uma 
atitude mais ou menos manifesta de deafecção ao regime salazarista a que Marcelo Caetano dava continuação.  
Pode ser encontrada em FILIPE (1999) Apresentação e Interrogação de Um Professor uma caracterização deste 
contexto e de como se repercutia entre os professores de uma nova geração que saída das universidades nos 
finais de 60 e inícios de 70 transformou a composição e atitude no corpo docente dos liceus, pode  
15 Regentes escolares eram senhoras sem formação nas Escolas do Magistério a quem o ME do regime 
salazarista recorreu em larga escala para compensar a falta de professores para o ensino primário.  Sobre as 
características deste corpo de “profissionais” e os critérios da sua selecção, ver por exemplo BENAVENTE 
(1990), ou BIVAR ou FERNANDES, Rogério, ou FILIPE (1999). 
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--Mas enquanto que em relação ao Português, a didáctica das primeiras letras... Bom, há 
algumas questões teóricas, mas não exigirão muitos conhecimentos prévios de fonética ou de 
estrutura da língua.  Já em relação á quarta classe, com a gramática e a introdução à 
literatura...  Em relação à didáctica da matemática, com os calculadores multibásicos, por 
exemplo... Só com o 5º ano do liceu, como é que podiam perceber bem toda a utilidade dos 
calculadores multibásicos, como é que faziam isso sem saber porque é que o nosso sistema de 
numeração usa a base dez, e que pode haver outros sistemas? 
--Não me lembro de no Magistério ter aprendido calculadores multibásicos, nem nada disso.  
O que eles nos davam era a forma de ensinar uma soma, como é que davas a numeração. O 
material era a exploração disso.  
--Era ensinar os algoritmos!?.  Não havia uma exploração prévia a nível da teoria da 
matemática!?  Isso era muito restrito.  Mas na forma de ensinar eram muito seguros!? 
--Sim, isso eram.  Na altura falava-se muito na propedêutica da leitura.  E mesmo no primeiro 
ano fizemos esse estudo da abordagem da leitura e da escrita. 
--A Manuela já fez três anos de curso!? – perguntou José, abrindo a reflexão sobre aquela 
temática à comparação com outra experiência. 
--Sim, eu entrei em 76 – começou Manuela – que foi o último ano em que entrou gente com o 
5º ano do liceu, mas já havia muita gente a entrar com o 7º.  No curso, eu lembro-me de ter 
matemática, mas eu já dei calculadores multibásicos e materiais Cusinet e isso, embora muito 
ao de leve.  Mas aprendi mais no estágio do último ano – o número de horas de estágio vai 
aumentando – com a professora da sala onde estava, porque preparava as aulas com ela e era 
ela que me ensinava.  Talvez porque eu tive aquela Florbela Palhais – que dava aquilo do 
Ensinar a Investigar – que era muito dedicada.  Não sei se com as outras era assim.  Aprendi 
mais ali do que nas aulas das didácticas.  Lembro-me de ter  Didáctica do Português com o 
Moreirinhas, que dava o método analítico sintético. Como não fiz estágio no 1º ano, aquilo 
“entrou a cem, saiu a duzentos”. E depois, quando tive que dar aulas ao primeiro ano, é que 
tive que me aguentar.   Porque eu fiz o estágio com alunos do 4º ano.  Mas nessa altura já se 
conheciam muitos materiais e já se falava em Freinet.  Fomos visitar a escola da Voz do 
Operário. 
--Então e vocês não se questionavam sobre a escassez de formação.  Tu dizes – voltou José a 
dirigir-se a Helena – que te parecia suficiente a preparação que davam nas didácticas da 
matemática e da língua portuguesa, mas, em termos de estrutura do curso, não pensavam: isto 
é um sítio ermo e o saber que aqui nos dão é igualmente ermo. 
--Ou não tínhamos idade, ou não tínhamos bases para fazer esse julgamento.  O que 
questionávamos na altura eram os Lavores.  Questionávamos a Música porque nos ensinavam 
os hinos de Portugal e do Brasil 
--Mas, retrospectivamente, o que é que te parece?  Quando é que te começaste a aperceber 
que aquilo era muito escasso, mesmo na perspectiva profissional?  Porque tu procuraste mais 
formação de base, para poderes ter outra profissão mas também como professora! 
--Quando tive a primeira turma à frente. 
--Mas mais por falta de preparação prática, ou por falta de enquadramento teórico? 
--Por tudo.  Se calhar as pessoas que fizeram o Magistério antes de mim, poderiam não ter 
essas bases teóricas, mas tinham que dar aulas nas escolas anexas, eram avaliadas por isso.  
Eu não tive nada disso porque no primeiro ano devo ter assistido a umas duas aulas de 
professores nas anexas e, depois do 25 de Abril, essa estrutura do curso foi toda “por água 
abaixo”.  Portanto, eu fui avaliada para sair com uma profissão de professora, sem nunca 
ninguém me ter visto dar uma aula.  No segundo ano, que era suposto ser mais prático, 
fizemos uma formação prática circulando pelas escolas de bairros carenciados de Lisboa. 
--Mas as formandas que por lá passaram antes de ti só aprendiam a fazer aquilo de uma 
maneira… 
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--Mas pelo menos vinham com a ferramenta para programar uma aula. Na altura valorizava-se 
muito os materiais e a forma de dar a aula.  Depois do 25 de Abril, as pessoas andavam à 
deriva, sem saberem o que nos haviam de dar.  Não é que no segundo ano eu não vá adquirir 
outras coisas que valorizo!   
--Rui Grácio escreveu, num livro sobre a experiência dele nesses anos no ME, que houve uma 
hesitação, naquele ano, sobre se deviam sanear o Magistério e que decidiram não o fazer para 
não bulir muito com as coisas. – como se aquilo tivesse alguma coisa de precioso que tivesse 
que ser salvaguardado. Depois houve uma decisão política de não fazer nenhum saneamento – 
disse José.  Mesmo assim foi a desorganização que tu dizes. 
--Mas saíram professores do Magistério!? – disse Manuela. 
--Não saíram, entraram foi muitos – esclareceu Helena.  

Pois!  Nós – continuou Helena – víamos muitos directores de escolas a serem 
saneados e perguntávamos: Mas então este aqui nunca mais é saneado?  Pelo contrário, até 
houve manifestações de apoio dentro do Magistério (risos).  Eu nem estava a ver se era bom 
ou mau.  O que para mim era normal era a gente pô-lo na rua para aquilo mudar.  Mas ao ver 
manifestações de alunos a apoiá-lo… 
--Mas porque é que achas que isso aconteceu? 
--Penso que aconteceu pelo isolamento em que aquilo estava e pela mentalidade das pessoas 
que lá estavam. Mas, no segundo ano, eles mudaram a direcção do Magistério. 
--E o que é que descobriste nesse segundo ano? 
--Portanto, entraram professores novos, mas os das didácticas não mudaram.  Acaba por haver 
uma abertura a outras correntes pedagógicas: ouvi falar um bocado por alto no Freinet e no 
Illich.  E é aí que acaba por haver mais investigação e mais trabalhos de grupo. Se, ao 
contrário das outras colegas que por lá passaram antes, o Magistério não me deu aquela 
segurança de vir com as coisas todas programadas, a mim, deu-me uma atitude de abertura e 
de procura.  

Até a nível de Psicologia, lembro-me que demos muito pouco de psicologia, porque a 
professora era uma psicóloga que nos queria dar Piaget e nós – Não me perguntes porquê! – 
achávamos que também devíamos dar Wallon.  E então, andámos ali a discutir se devíamos 
dar Wallon ou Piaget (risos).  Acabámos por lambusar uns textos de um e do outro, sem nada 
estruturado. 
--Portanto, a tua grande aventura e a grande experiência de formação foi no ano seguinte na 
tal aldeia do Baixo Alentejo. 
--Não foi assim uma grande aventura! 
--Foi aí que começaste a aprender aquelas artes e técnicas que dizes que não te chegaram a 
dar no Magistério. Pelo menos de maneira suficiente para te sentires minimamente segura. 
--Pois. 
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Do “Estágio” numa Escola Isolada no Alentejo de 75 à Procura de Si enquanto 
Professora 
 
Então vamos lá ouvir essa história! – exclamou José. Incentivando Helena a assumir a 
condução da narrativa. 
--Já vos disse que no 2º ano do Magistério, houve um grupo de 6 colegas que gostariam de 
começar a trabalhar em escolas no Alentejo e ainda fizemos algumas diligências no ME com 
um projecto para irmos para lá juntas.  Só que isso não foi viável e portanto concorremos cada 
uma por si para o distrito de Beja.  Cada uma ficou em sua localidade. Três ou quatro ficaram 
juntas ou muito próximas.  Eu fiquei sozinha numa localidade do concelho de Odemira, já 
muito próximo da serra algarvia, de nome Pereiras. 
--Porque é que vocês queriam ir para o Alentejo? 
--Naquela época, certas coisas faziam-se no Alentejo. Por outro lado, era dos distritos com 
mais falta de professores, onde pensávamos que fosse mais fácil podermos ficar juntas. 
Concorremos a escolas de dois ou três lugares na esperança de podermos ficar juntas, mas 
depois nunca jogava.  Fui colocada numa escola de dois lugares, com mais de 40 alunos, mas 
nunca veio o segundo professor e eu estive com os alunos todos o ano inteiro.  
 Aconteceram duas coisas. Por um lado, aquela força que eu tinha para dar aulas 
desvaneceu-se um bocado quando cheguei lá e me vi sozinha numa aldeia em que não 
conhecia ninguém, que tinha electricidade mas não tinha água canalizada, nem esgotos, onde 
poucas casas tinham sanitários.  Nem sequer a escola, que era num edifício velho, sem 
recreio. O recreio fazia-se na rua, mas como não havia trânsito isso também não era problema 
para ninguém.  Eu fiquei na casa que era sempre alugada às professoras.  O meu era o melhor 
quarto da casa. Porque as casas daquela zona são forradas a caninha e aquela tinha um forro 
tipo contraplacado por cima da caninha para ser mais quentinho.  Tinha uma cama de ferro, 
uma cómoda e um guarda-fato de canto, ou seja, um paninho a fechar o ângulo de duas 
paredes e uns pregosinhos para pendurar as coisas, um lavatório de ferro com um jarro e um 
baldinho.  Mesmo na aldeia da Lousã, na casa dos meus avós, sempre tive casa de banho com 
água canalizada e esgoto. Mas isso foi o que menos me preocupou.  Uma pessoa está sempre a 
desejar sair de casa, mas quando se vê sozinha sem ninguém conhecido, é um bocado difícil.   

Por outro lado, eu não sabia muito bem, com quarenta miúdos à minha frente, o que é 
que havia de fazer com eles.  Na altura já havia os turnos e, depois de uma semana percebi 
que não dava e dividi os alunos em dois turnos: os do 3º e 4º anos vinham de manhã e os do 1º 
e 2º , à tarde... 
--Então acumulavas!? – perguntou Isabel. 
--Acumulei porque não conseguia trabalhar com aquele grupo todo, com os quatro anos da 
escolaridade.  Mas só recebi pela acumulação a partir de Março, que foi quando da delegação 
concelhia do ME me escreveram a perguntar se eu não queria dar aulas em regime de 
acumulação ao grupo da outra professora. 
--Mas isso era uma enormidade de horas por dia! – disse Alda 
--Fazia-se bem.  Começava às oito da manhã e saía às seis da tarde, com meia hora de 
intervalo para o almoço.  E, se estava bom tempo, muitas vezes ainda ia com eles para o 
campo, à tarde, depois de sairmos.  Não custava nada porque na casa onde eu estava não havia 
televisão, nem havia nada de mais interessante para fazer.   

Depois da fase inicial em que me senti muito desamparada, começou a haver uma 
grande ligação com a população.  Não só porque nunca tinha havido reuniões de pais e 
quando eu convoquei reuniões os pais começaram a ir mais à escola, mas também porque 
houve uma intervenção minha em actividades da aldeia.  Naquela época empedravam-se 
caminhos, e eu ajudei.  Muitas vezes ao fim de semana – eu ficava lá, fim de semana sim, fim 
de semana não – ia às matanças.  Também não ia ficar o fim de semana fechada em casa.  
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Não tinha carro.  O único meio de transporte público era o comboio, mas não paravam lá 
todos.   

Depois de jantar passava pelo “Café”, que era uma venda, e falava com as pessoas que 
estavam lá.  Quando a senhora acabava de fazer o jantar e ia para a salinha onde tinha a 
televisão, juntava-me a ela.  Era então que vinham “os camaradas do partido”.  Eu nunca fui 
do PC... 
--Não eras do PC, mas andavas lá próximo!?  Ou eras da UDP? 16 
--Por aí.  Havia uma certa discussão mas as pessoas aceitavam-me bem.  Passei para lá o 
recenseamento porque achava que era importante votar lá. Eu conhecia pessoas de Lisboa que 
estavam noutros partidos e fizeram lá sessões de esclarecimento.  Havia diálogo, mais com 
estas pessoas, mas com as outras pessoas também. 

Outra coisa que me divertia eram os casamentos que queriam fazer à professora. 
--Ao entrares no mercado matrimonial é que estavas a entrar mesmo na comunidade. 
-- Mas não entrei, porque os meus amigos do PC, como os pretendentes que eu tinha eram 
todos filhos dos outros comerciantes que eram de direita, diziam-me que não prestavam  e 
diziam às mães. Tire daí as ideias!  Nem pense que ela casa com o seu filho!  Estragaram-me 
os casamentos todos (risos).  Havia quatro comerciantes. dois eram do PSD, os mais bem 
instalados, e dois do PC.  
--Mas olha que perdeste uma oportunidade de ficares rica – disse José, no meio da galhofa das 
participantes no encontro – porque esses comerciantes têm geralmente algumas terras, e ao 
preço a que estão hoje...  
--Eu naquele tempo não pensava em enriquecer! – disse Helena entre risos renovados. Estava 
mais empenhada em organizar a alfabetização de adultos à noite, com essas pessoas do PC, 
que já tinham conseguido pôr lá um centro de saúde a funcionar.  Falei-lhes na alfabetização e 
elas, que já tinham pensado nisso mas não tinham tido coragem para avançar sozinhas, 
concordaram.  Havia dois grupos de alfabetização: um de iniciação e outro que era já de 
preparação de pessoas para fazerem o exame do quarto ano.  Este grupo iniciou-se porque, 
assim que eu cheguei lá, vieram ter comigo dois ou três rapazes, adultos, porque queriam 
fazer exame para irem para a GNR.  Pediram-me que eu os preparasse para a quarta classe. 
Não estava a ver-me nesse papel de velha professora a preparar adultos para exame da quarta 
classe, a pagamento, ou em troca de umas galinhas. 
--Mas se fosse um borreguinho?! – ironizou Teresa, voltando a provocar os risos do grupo. 
--Havia outros jovens que tinham andado na escola mas não tinham feito o quarto ano –
continuou Helena, indiferente à piada sobre o pagamento das professoras – e havia pessoas de 
mais idade que nunca tinham andado na escola.  A tal senhora da venda é que dava 
alfabetização comigo. 
--Não te espantava que houvesse comerciantes que fossem do PC? 
--Naquela época, e ali, não. Porque não havia entre os comerciantes e as outras pessoas uma 
diferença muito visível.  A única diferença de que me apercebi foi que os comerciantes 
tinham meio de transporte automóvel e os outros não.  Não teriam mais do que o quarto ano 
do ensino primário, qualquer deles.   
--A maioria das pessoas dedicava-se à agricultura!? 
--De entre os pais dos meus alunos, talvez as mulheres, ainda um pouco, mas a maioria dos 
homens, trabalhava no Algarve, nas obras.  Só vinham a casa ao fim de semana.  Além das 

                                                           
16 PC, ou PCP,  e UDP são as siglas de partidos políticos com grande presença militante no Alentejo durante 
aquele período.  O PC tinha um posicionamento de esquerda, mantendo a hegemonia política naquela região, 
mesmo depois dos acontecimentos que em torno de 25 de Novembro de 1975, tinham levado á sua exclusão da 
esfera central do poder.  A UDP (União Democrática Popular), posicionava-se ainda mais à esquerda, mas com 
muito menor expressão eleitoral. Em algumas localidades era grande a rivalidade entre o PCP e os partidos à sua 
esquerda. 
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famílias dos comerciantes, havia também empregados da CP, porque havia lá a tal estação de 
comboios.  E havia miúdos que vinham dos montes à volta. Os pais desses é que se 
dedicavam, exclusivamente à agricultura.  Seriam menos de metade.  Naquele tempo não 
estava a medir essas coisas. O povoamento era disperso, não era como nas aldeias do Norte, 
ou de certas zonas do Alentejo. 
--Não queres falar dos meninos e do que fazias com eles? 
--Posso falar, mas de certeza que devo ter feito muita coisa mal de que agora não me lembro. 
Só me lembro das coisas boas, que foram mais gratificantes para mim, e que penso que 
também foram para eles.  Dessas coisas, a que primeiro me vem à mente é o jornal escolar.  
Hoje, acho piada chamar àquilo jornal.  Eram textos deles.  Outra coisa que foi gratificante foi 
ter aprendido a jogar com eles ao berlinde, ao pião, ao botão, e os vários jogos, próprios de 
cada época. 
--Para além de aprenderes as brincadeiras, percebias o significado que tinham para eles. 
--Percebia que cada uma tinha sua época. 
--Mas percebias que essas brincadeiras implicavam um cálculo, a contagem dos palmos ou a 
estimativa das distâncias, as trocas.  Não relacionavas isso com o que fazias nas aulas.? 
--Não chegava aí.  Via aquilo como jogo e valorizar o jogo na escola. 
--Quando vocês, educadoras de infância, estão com os meninos, têm mais a noção do que eles 
aprendem com esses jogos!? – perguntou José, procurando alargar a abordagem daquele tema 
e levar os restantes participantes a fazer comparações com as suas experiências 
--A aprendizagem na pré é mais lúdica.  Porque nós trabalhamos com eles sempre em 
actividades lúdicas.  Portanto, olhamos para os jogos na perspectiva de ver o que é que eles 
podem aprender – disse Isabel. 
--É uma prática que já vem da formação!? – sugeriu José. 
--Sim. Por exemplo, uma das coisas que tínhamos que fazer era inventar jogos – disse Teresa. 
--Mas isso é diferente de explorar os jogos tradicionais – fez notar José. 
--E trabalhava-se os jogos tradicionais: os jogos de roda, caricas, berlindes.  Mas muitos 
jogos são dos mais velhos – acrescentou Isabel. 
--Lembro-me, mas foi depois que tive mais consciência disso, quando passei pelo CECD e 
pela educação pela arte, de aproveitar as experiências deles – disse Helena retomando o fio da 
narrativa.  Nós íamos muito para o campo, nomeadamente quando eu ficava lá aos fins de 
semana, e o que trazíamos era aproveitado, por exemplo, na escrita. Não sei se havia já estudo 
do meio, mas isso era feito:  as sementeiras e outras práticas agrícolas.  Mas aproveitar para as 
aprendizagens do cálculo isso nunca fiz. 
--Não era só o cálculo, era a interacção social... – disse José. 
--Nesse aspecto da interacção social e da integração dos grupos, havia às vezes alguma 
rivalidade em relação aos miúdos dos montes – de novo Helena.  Não era bem rivalidade, mas 
eles tinham mais dificuldade de adaptação e em jogar com os outros, e os recreios eram 
importantes para isso. Essa noção eu tinha.  Sobretudo nessas escolas mais isoladas, eu 
sempre estou a ver o que fazem nos recreios e acabo muitas vezes a brincar com eles. Agora 
já não faço isso porque estou um bocado velha. 
--Mas eles traziam mesmo esse saber, já o tinham bem estruturado – disse José, procurando 
levar mais longe a reflexão sobre aquele tema.  Serviria para a escrita, mas não fazia sentido 
estares a dizer: “Então estão a ver o que é o Outono?!  “Estão a ver como se prepara a terra 
para a semente?” Eles já sabiam isso tudo. 
--Pois, eram mais eles que me passavam esse saber a mim. Porque apesar de ir passar férias ao 
campo e  ser neta de camponeses, a minha tia  ainda o é e a minha mãe voltou para a aldeia a 
viver com ela, mas eu não tive muito essa vivência, e ali, com aqueles, miúdos tive essa 
oportunidade.  Eles próprios me ensinavam como é que se semeava e quando é que se 
semeava o quê. Eu só lhes perguntava por exemplo o que é que acontecia depois de se lançar 
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a semente à terra. Como é que se fabricava o pão, porque lá ainda se fazia o pão.  Eu não 
sabia e eles sabiam. Mas íamos ver como era e falávamos sobre aquilo.  Faziam o exercício de 
explicar, que acho que era importante para as aprendizagens que eu queria que eles fizessem.  
E eu aprendia.  Eles tinham um conhecimento bem organizado e sistemático.  Também sobre 
a matança: como é que se desmancha o porco, o que é que aproveita, como é que se 
aproveita. Tinham consciência do saber que tinham.  Às vezes eu trazia algumas coisas e eles 
contrapunham o que sabiam, como que a dizer, a tornar evidente, que eles também tinham um 
saber.   

Outro aspecto em que me surpreendiam era quando morria alguém.  Espantava-me o 
modo como, enquanto crianças, se relacionavam com a morte. 
--Participavam no ritual.  Não viviam a morte de forma angustiada!?  
--Viviam aquilo de forma natural. Participavam em tudo.  Ao contrário do que acontece em 
Lisboa, onde se protege as crianças da morte.    

E há ainda outra coisa que fiz e que acho importante, foi criar a biblioteca da escola, 
porque não havia livros nenhuns. 
 
--Então e vocês, educadoras, como é em relação a esta questão dos saberes dos miúdos? – 
perguntou José, insistindo em manter a focagem no tema e em alagar a abordagem à 
experiência das educadoras, que sabia ser relevante naquela matéria. Que experiência têm da 
capacidade de eles explicarem bem as situações que vivem e o que vêem fazer aos adultos?  É 
claro que a sociedade em que vivem as crianças com quem vocês trabalham actualmente é 
uma sociedade muito mais complexa e muito menos coerente do que aquela em que viviam os 
miúdos que a Helena teve como alunos naquela aldeia alentejana. A sociedade rural tem um 
funcionamento mais compreensível para um criança 
--Quando estive uns meses numa aldeia de Vale de Cambra, no início dos anos 80 – 
respondeu Isabel – vivi uma situação semelhante a essa: eu não percebia nada daquelas 
actividades, os miúdos de quatro ou cinco anos é que me explicavam: como é que se fazia o 
pão, como é que se mugia as vacas, como é que se fazia o queijo.  E como eu não sabia nada, 
deleitava-me com aquilo. 
--Mas tu não tinhas só esses, pequeninos. Pelo que me disseste, como eram poucos, depois das 
aulas vinha ter contigo a criançada toda da aldeia. 
--Não eram, todos, eram alguns que iam lá bisbilhotar, achavam graça e ficavam. 
Lembro-me de usarem nomes diferentes, por exemplo chamavam mochos ao bancos. 
--Mas limitavam-se a dizer – A minha mãe hoje fez pão! ou diziam que viam a mãe a fazer 
pão e, mais ou menos por solicitação vossa, passavam a fazer uma descrição detalhada e 
coerente com toda a sequência?   
--Não sei se eles saberiam fazer sozinhos, mas sabiam as sequências, porque desde 
pequeninos que assistiam àquilo quase diariamente – disse Isabel 
--Eu também estive quatro anos numa aldeia, Reguengo Grande, entre Lourinhã e Bombaral – 
disse Paula.  Os miúdos tinham imensos saberes desses.  Apesar de que eu embora 
fundamentalmente citadina sempre tive uma casa grande, com animais.  Mas ele tinham 
saberes que eu não tinha.  Por exemplo, do pão e das vacas, as ordenhas. 
--Mas eles tinham o vocabulário adequado para poder explicar essas vivências e essas 
aprendizagens? – insistiu José. 
--Não teriam talvez os termos mais adequados – respondeu Paula 
--Falavam  como os pais. Usam os termos dos pais – acrescentou Isabel. 
--E como é que vocês intervinham sobre isso? – continuou José a explorar a questão. 
Tentavam de alguma maneira fornecer a linguagem e elaborar a sintaxe, ou aperfeiçoar o 
vocabulário, para eles poderem explicar-se melhor? Ou deixavam-nos só contar?  
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--Eu estive um ano em Parada do Bispo no concelho de Lamego – disse por sua vez Alda – e  
lembro-me que a maior parte deles eram pequenitos, aí com três, quatro anos e tinham alguma 
dificuldade em sequencializar, em contar as actividades que viam. Culturalmente eram muito 
pobres. Mas um deles ia com os pais às vindimas e contava o processo da vindima, de apanhar 
a uva, de levar a uva aos cestos.    Mas nós trabalhávamos muito os registos.  Eu fiz visitas, 
quer aos sítios das vindimas quer aos lagares. Aos lagares de azeite também.  E tentava 
completar o que contavam os dois de cinco anos que havia na sala, levando lá todo o grupo.  E 
depois trabalhava aquilo em termos de linguagem: o vocabulário.  Mas dentro das palavras 
que eles usavam.  As minhas auxiliares ajudavam-me quando eles diziam palavras de que eu 
não conhecia o significado. 
--Havia também um problema teu de aculturação – comentou José.  Não eram só eles que não 
tinham vocabulário.  Mais do que a pobreza cultural, que é muitas vezes uma questão de 
ponto de vista, o que eu gostaria de perceber é o modo como eles organizam em saber o que 
vêm os pais fazer. 
Vocês solicitavam esse tipo de contributos deles, ou eles eram espontâneos. 
--Eu acho que era espontâneo.  Porque eles viviam naquilo. É como agora dizerem que foram 
com a mãe ao supermercado, ou foram ao shopping – disse Isabel. 
--Só que não é possível compreender a lógica de organização de um supermercado como era 
possível compreender a de uma vindima ou de uma matança. 
--E muito do trabalho do jardim de infância parte daí, do que eles contam, do que eles dizem 
que fazem. 
--Mas quando vocês fazem os registos escritos da frases deles, vocês alteram a linguagem, ou 
pelo menos reconstroem as frases segundo as regras? 
--Tentamos manter, tanto quanto possível, a espontaneidade da frase, mas corrigimos a 
gramática,  por exemplo nos acordos de número e género, ou os tempos dos verbos.  Eles 
baralham muito os tempos dos verbos.  E, ao escrevermos, separamos as frases.  Mesmo com 
os adultos, há sempre uma diferença entre a linguagem oral e a linguagem escrita. 
--De algum modo, seleccionam as frases que fazem mais sentido, que permitem compreender 
melhor uma sequência de actividades!? – sugeriu José, obtendo algum assentimento. 
--A ideia que eu tenho – interveio Helena – é que os miúdos destes meios acabam por ter uma 
sabedoria que não têm os miúdos que nós apanhamos nos centros urbanos. Estou a dizer isto, 
porque em Ouressa apanhei miúdos, com dificuldades de aprendizagem mas que a nível 
prático funcionavam perfeitamente e  compreendiam perfeitamente a realidade deles, mas se 
eu pensar bem, os miúdos da aldeia, mesmo estes com quem eu estive mais recentemente no 
concelho de Mafra, acabam por ter uma sabedoria em relação à organização da aldeia, o que é 
que se passa, e as actividades no campo, que não é nada comparável aos daqui: o que eles 
aprendem aqui na televisão.  Ponho questões ou ponho problemas a uns e outros, e vejo que 
os das aldeias conseguem mais facilmente arranjar as soluções.17 

                                                           
17Cf. L Not p. 81 sobre fase simbólica do desenvolvimento e confrontar (em FILIPE, 1999) com relato de 
Joaquim Serpa sobre o bando da Besteira onde, talvez já com 8 a 10 anos são relatadas actividades que já 
correspondem à fase operatória concreta) 
Aqui só podem ter compreensões segmentares e mesmo essas são mais difíceis 
 Têm quando muito teorias do lar  
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--É um saber mais prático – disse Alda.  Mais virado para o que têm que fazer.  Participam 
mais activamente. 
--Se for a ver bem, destes anos todos, os momentos em que me senti profissionalmente melhor 
foram os que passei no meio rural – disse Helena.  Só tinha o senão de uma pessoa ficar 
isolada.  Chegava a casa cansada e pensava que não podia continuar ali, que tinha que ver 
pessoas.  Tirando isso sentia-me muito bem naqueles contextos. 
--Então e a tua experiência de encontro com pessoas que tinham outros percursos de formação 
e outras profissões, como na equipa de educação especial, no CECD e no curso de educação 
pela arte? – perguntou ainda José. 
--Esse encontro com outras pessoas deu para perceber que, por um lado, não havia uma leitura 
única da maneira de fazer as coisas, nem uma única maneira de dar aulas.  Nós saímos do 
Magistério com uma ideia quase única de que se deve ensinar desta forma, ou que os meninos 
só aprendem desta forma. – por outro lado, deu-me também vontade de procurar mais 
formação, porque a formação de base que eu tinha era muito pouca. 
--E o encontro com a escola moderna foi quando?   
--Para além da escola do Magistério, em que conheci o Freinet como método de 
aprendizagem da leitura e escrita, o conhecimento mais profundo do movimento da escola 
moderna foi na equipa quando tínhamos reuniões e formação acompanhada pelo COOMP18 
de A-da-Beja, onde estava o Sérgio Niza, no início da década de 80.   
--Quando é que te apercebeste que a educação era mais do que as didácticas, e mais do que a 
psicologia?  Que a problemática da educação é muito mais vasta?  
--Depois de estar dois anos no regular19 e ir para o CECD, em 1977.  Aí, depois de um ano 
com um grupo de “sensoriais” em que tinham todos menos de 7 anos de idade, tive um grupo 
miúdos “escolarizáveis”20,  que o CECD ainda tinha na altura.  Foi quando comecei a ver que 
havia, que tinha que haver, outras formas de ensinar, e outras coisas que pode ser importante 
ensinar.  Depois de sair do Magistério e de dar aulas durante dois anos, a noção que eu tinha 
era que, melhor ou pior, sabia dar aulas como me tinham ensinado. Mas se eu achava que a 
escola não era isso; se tinha a noção de que pessoas como eu podiam ter sido mais felizes na 
escola se tivessem tido outra abordagem. Isso fez com que eu, como professora, não dê muita 
importância aos aspectos de aprendizagem em si, de aprender muito, mas à forma de estar e 
ao que lhes pode servir mais tarde.   
--Mas aprendeste isso já enquanto aluna!? 
--.Aprendi enquanto aluna, mas embora me sentisse mal não sabia dizer porquê.  Quando eu 
comecei a perceber isso, foi no primeiro ano no Alentejo.  Dares coisas que são novas ou 
dares coisas que estes miúdos gostam, é decisivo na motivação, para que eles se sintam bem 
na escola e para poder levá-los a outro tipo de aprendizagens.  
--Foi aí que te confrontaste com o sentido social da escola.  Mas ainda não me disseste como é 
que chegaste à educação pela arte. 
--Uma colega que estava no CECD na altura disse que havia um curso de educação pela arte, 
em que podiam entrar os professores, que tinha uma amiga que estava a fazer o 2º ano e que 
era muito giro, que se aprendiam coisas muito engraçadas.  E eu, que estava num impasse 
porque já tinha acabado o 7º ano do liceu e não sabia se ia continuar a estudar...  Naquela 

                                                           
18 Centro de Observação e Orientação Médico-Pedagógica, criado e gerido pelo Ministério do Trabalho e 
Segurança Social, que funcionava em A-da-Beja no Concelho de Loures, mas já muito próximo de Amadora. 
19 Ver nota 3 neste 2º Encontro. 
20 Para esclarecer o sentido dos termos “Sensorial” e “escolarizável” como designação de grupos de alunos no 
contexto de centros de educação especial como o CECD (Centro de Educação de Crianças Deficientes) ver no 3º 

Encontro: Primeiros Anos de Um Centro de Educação de Crianças Com Deficiência – Uma Professora do 1º 
Ciclo Com um Grupo de Pré e um Grupo de “Sensorial” 
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altura já não me estava a ver a fazer outro curso fora do ensino.  Já me estava a conciliar com 
ideia de ficar como professora.  E achei que educação pela arte me poderia dar mais valias 
para isso. 
--Tu tens alguma sensibilidade para a arte.  Tens lá muitos quadros em casa. Alguns que são 
ofertas de amigas ou amigos teus. 
--Não tenho cultura nenhuma nesse aspecto. Gosto como toda a gente gosta de ver um quadro, 
ou de ouvir música, ir a um concerto, a um espectáculo de bailado. 
--Tinhas uma sensibilidade superior àquilo que em princípio seria o contexto cultural e 
profissional das professoras do 1ºciclo. 
--Não tinha uma sensibilidade maior.  Nem tinha familiares que a tivessem.  Os meus pais 
tinham os dois a quarta classe, portanto também não tinham, digamos, familiaridade com 
esses aspectos culturais. Quando muito resultava da passagem pelo liceu, que valorizava esses 
aspectos.  E talvez por conhecer pessoas mais velhas que valorizavam isso. Por exemplo a 
minha irmã. 
--Fizeste o 7º ano também para dar continuidade a isso. 
--Não, eu fiz o 7º ano porque nunca pensei que ficaria no ensino. 
 
 
Da Falta de “Vocação” à Rotina do “Cumprimento do Programa”,  
Passando pelas Deficiências da Formação 
 (novamente a questão do saber de referência e a formação profissionalizante)  
 
Vamos ouvir também a Manuela, embora já seja um bocado tarde e corramos o risco de nos 
fecharem aqui na escola.  É que ela também diz que foi para o Magistério com pouco 
entusiasmo. 
--Já arranjei uma chave – disse Manuela tranquilizando o grupo. 
--Tu ainda estavas a dar aula e não chegaste a ouvir o que as nossas colegas educadoras 
disseram sobre as escolas delas. No essencial, disseram que aquilo foi muito 
profissionalizante, que foi muito bom porque lhes deu grande segurança profissional, que o 
saber de referência delas é o que na prática e com a psicologia construíram sobre o 
desenvolvimento da criança, que no caso da Isabel, mais do que a João de Deus, foi o Keller 
que foi a grande escola dela. Depois, como já ouviste, a Helena diz não ter feito uma 
formação inicial tão securizante e, a meu ver, é mais indefinido o seu conhecimento de 
referência.  Qual foi a tua experiência de formação inicial e qual achas que é o teu 
conhecimento de referência enquanto professora? – perguntou José, dirigindo-se a Manuela. 
--Olha, entrei no Magistério em 1976.  O primeiro ano até foi em Santarém.  E, como já te 
disse, eu achava que não tinha jeito nenhum para aquilo. Achava aqueles primeiros estágios 
um horror, porque eram uma vez por semana e eu percebia que ia ter que ficar com uma turma 
e tinha medo de não estar preparada.  Em Lisboa continuei a achar que aquelas práticas eram 
um bocado complicadas. Até porque no 3º ano tínhamos professores a assistir que criticavam 
imenso. E depois também havia autocríticas e eu não gostava muito dessas partes porque 
aquilo me corria sempre mal. Eu falava muito baixinho, e era muito envergonhada, o que não 
ajudava nada. Mas a minha mãe dizia que se eu tinha entrado, então devia acabar.  E eu fui 
ficando.  

Sempre fiz estágios com grupos do quarto ano de escolaridade e estava apavorada com  
a dificuldade que ia ter quando saísse de lá e apanhasse um primeiro ano.  Porque eu não me 
sentia capaz de ensinar ninguém a ler.  Tinham-me dito nas teóricas umas tretas sobre os 
métodos mas isso não me bastava.  Entretanto, por sorte ou por azar, no primeiro ano a seguir 
a ter saído do Magistério, nem sequer dei aulas, porque havia aqueles serviços sociais, onde 
podíamos ser colocados, e continuei apavorada com a perspectiva de ir dar aulas.  Eu era 
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relativamente nova: quando fui dar aulas, apanhei um grupo de alunos com 14 anos, como 
havia muitos naquela altura, e eu tinha 23 anos de idade.  Quando fui trabalhar para Benfica, 
talvez não me tenha sentido tão sozinha como depois, porque estava numa escola com trinta 
professores e trabalhava sempre com uma ou com outra. Tornei-me amiga de uma colega que 
também tinha o quarto ano e preparávamos as lições em conjunto.   

Em relação ao Magistério, achei sempre que em termos teóricos me tinham dado 
pouca preparação.  Tive foi a tal professora de estágio que me ensinou umas coisas para o 
quarto ano.  Dava-me mais segurança ter terceiros e quartos anos.  Até porque os miúdos já 
sabiam ler.  No Magistério, falhavam nas técnicas.  Davam lá umas lambusadelas: os 
Cusinet… Mas os calculadores multibásicos conheci-os foi com a Florbela.  Só mais tarde, 
com uma colega, é que eu aprendi a subtrair e a somar com os calculadores.  Houve muita 
coisa que eu aprendi mais tarde por curiosidade. 
--Vocês não acham que é esse tipo de formação que está na base de muitos problemas que há 
no ensino no 1º ciclo no nosso país? 
--É assim: ou as pessoas se interessam e depois aprendem, ou não se interessam e nunca 
aprendem.  Mas eu não acho que tenha sido assim tão má professora até aqui! – reagiu 
Manuela.   
--Não estou a dizer que vocês, por não terem aprendido isso, nunca poderiam ter sido boas 
professoras. O que estou a dizer é que têm que ter presente a situação média dos portugueses 
que acediam a esses cursos, que tinham de certeza uma cultura, nomeadamente escolar 
inferior à da Manuela quando entrou para o Magistério e que tendem a acomodar-se muito 
facilmente na ignorância, não tendo nada de parecido com a dinâmica de relação com o 
conhecimento da Helena  – insistiu José. 
--Eu no Magistério ainda apanhei, a tirar aqueles cursos especiais, montes de regentes – 
lembrou Manuela. 
--Não tenham dúvidas que o 5ºano feito no Liceu Filipa de Lencastre não tinha comparação 
com os 5º anos de muitas pessoas que iam para o Magistério – continuou José reproduzindo 
uma diatribe contra a cultura do 1º ciclo, que as participantes do encontro já lhe conheciam 
doutras ocasiões.  Não é preciso ser o Filipa de Lencastre. Em qualquer liceu de uma grande 
cidade havia uma socialização de tipo diferente.  Mas eram poucas as pessoas que iam daí 
para as escolas do magistério. 

É que só ao fim de muitos anos é que as pessoas poderiam ganhar essa tal experiência, 
essa tal competência de que ela fala.  Vocês falaram, em ir para as escolas e aprender com 
outros.  Mas nas escolas não se aprendia muito com outros. A maior parte das vezes as 
pessoas até iam para escolas isoladas.  A Helena também começou por ir para uma escola 
isolada, mas com um espírito de mudança num contexto quase revolucionário, num Alentejo 
ainda em reforma agrária, em que ainda tinham grande força movimentos sociais como o de 
alfabetização de adultos. 
--Nos primeiros anos em que eu trabalhei, sempre encontrei uma ou outra colega com quem 
trabalhar, mas era a nível pessoal.  Porque não se trabalhava em grupo nas escolas.  Não se 
trocava uma simples ficha – disse Manuela 
--Mas mesmo agora ainda se troca pouco – acrescentou Helena. 
--Mas planifica-se em conjunto e vai-se questionando umas coisas – insistiu Manuela. 
--Tem havido mudanças na formação, mas as professoras da vossa geração, ou mais velhas 
têm tido um grande peso nas escolas. Mesmo agora que muitas já saíram, há uma cultura que 
perdura, na qual as novas foram socializadas21.  É claro que entre vocês houve algumas que 

                                                           
21 Cf. BENAVENTE (1990). 
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foram boas professoras e que procuraram transformações .  Mas não eram a maioria22.  Com 
este tipo de formação como é que se poderia esperar que a escola fosse diferente.  Eu nos 
últimos dez anos descobri que, passados trinta anos de lá ter sido aluno, as coisas 
continuavam mal 23.  Mas com aquilo que vocês disseram hoje fiquei abismado. Vocês não 
aderem muito a esta ideia – disse José. 
--O que dá segurança às pessoas são as rotinas – fez notar Manuela.  É com base nelas que as 
professoras ensinam. Criam rotinas e passados dez anos estão a ensinar da mesma maneira.  
Mas os miúdos já mudaram, já têm outros interesses. 

Quando se fizeram formações no princípio dos anos 90, as pessoas aderiram muito 
bem aqui em Sintra.  Não era só para não se estar com os miúdos nesses dias, era porque as 
pessoas gostavam. Acho que todos os professores sentiam que precisavam de saber mais.  A 
partir de certa altura começaram a trabalhar mais em conjunto. 
–Em relação ao que tu dizes da formação de base – interveio Helena – se eu quero ser 
minimamente correcta, não posso fazer uma leitura de como era antes. Pensei isto há bocado 
enquanto ouvia as colegas falar de como foi a sua formação: pensei que se tivesse feito o 
curso antes do 25 de Abril, saía de lá como uma série de formas de como dar aulas.  Saberia 
estruturar aquilo, saberia usar determinado material. 
--Eu penso que é discutível esta lógica de formação profissionalizante para educadores, 
porque um educador não pode ser profissionalizado sem uma orientação crítica24 – interveio 
José.  Mas não há dúvida de que as escolas de educadoras de infância funcionavam com uma 
lógica perfeita de escolas profissionalizantes. Mesmo assim, para além de aprenderem a estar 
numa sala e organizá-la,  conhecerem a rotina, elas adquiriram um referencial de 
conhecimentos sobre o desenvolvimento da criança e relativos à história da pedagogia, que 
me parece estarem ausentes da formação para as professoras do ensino primário.  
--Mas quando elas dizem que da João de Deus traziam uma série de ferramentas com que 
podiam trabalhar com vários grupos, o que é que lhes davam?  Eram actividades que podiam 
fazer com aquele grupo de certa idade.  Não explicavam muito bem porque é que deviam ter 
aquelas actividades e não outras – contrapôs Helena. 
--Diziam-nos o que aos três anos o menino é suposto fazer, ou que deve fazer isto e portanto é 
isto que se tem que fazer com ele – disse Teresa. 
--E nós era em relação a um currículo ou um “programa” – disse Helena. 
--Que já estava feito – fez notar Manuela. 
--Mas o vosso currículo era estruturado e organizado em função do assunto: letras ensinam-se 
assim!  Quando muito era uma questão de preferir um método, ou um conjunto de materiais: 
um conjunto ou uma sequência de palavras chave que permitissem uma progressão 
sistemática no conhecimento das sílabas e letras, as 28, por exemplo.  Mas era uma escolha 
em função da eficácia na transmissão. Enquanto no caso delas o currículo era estruturado em 
função do desenvolvimento da criança e os conteúdos eram escolhidos em função disso: a 
Cartilha era só um culminar desse trabalho – contrapôs José. 
--Pois, na pré nunca houve um “programa” – disse Helena. 
--No nosso caso pressupõe-se esse desenvolvimento da criança – disse ainda Manuela 
--Não me parece – retomou José a palavra.  Quando muito, poderá ter-se em conta um modelo 
de desenvolvimento para decidir se se começa a ensinar a ler aos seis, aos cinco, ou aos sete 
anos.  Mas, para além disso, elas tinham a noção do que era o papel social da pré. No método 
João de Deus, em particular, era dado grande valor à aprendizagem da leitura e da escrita e 

                                                           
22 Cf. com as “representações da inovação” (Amélia LOPES, conclusões), eventualmente sem um 
enquadramento social ou pedagógico que desse um sentido e um alcance maior às mudanças (cf. 
tb.BENAVENTE in RE nº...). 
23 Cf. 5º Encontro: Culturas Profissionais em Confronto 
24. 
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era concebida uma propedêutica em função disso, e em função da perspectiva de uma 
escolaridade de longa duração, provavelmente em resultado de uma certa seleccção da 
população que frequentava aqueles jardins-escola.  Mas essa propedêutica tinha em atenção, 
assentava mesmo no desenvolvimento global da criança, e as formandas tinham perfeitamente 
a noção disso, e até podiam valorizar mais isso.  Muitas correntes pedagógicas valorizam esse 
desenvolvimento global, ao longo do 1º ciclo e da escolarização em geral mas, ou essas 
correntes estavam ausentes, explicita ou implicitamente, da formação nas escolas do 
magistério, ou, por razões que gostaria de compreender melhor, a generalidade dos 
professores não saía de lá a valorizá-la. Claro que isto tem a ver com o facto de a escrita e o 
cálculo serem tecnologias complexas e as escolas do magistério terem sido criadas cem anos 
antes para assegurem a utilização generalizada de uma tecnologia que até aí só era do 
domínio de poucos25. No vosso caso, esse papel social era a grande missão de ensinar a ler a 
escrever e a contar e não pensavam o papel social e educativo do 1º ciclo para além disto. 
 
--Em relação ao primeiro ciclo, sempre houve muito o peso do “programa” – interveio Paula.  
O “programa” já está feito antes de se saber a que crianças se destina.  Sempre ouvi as pessoas 
dizer: Ah, isso é muito bonito, e o programa?!  Actividades criativas, expressão plástica, 
passeios... 
--Mas isso não é por causa do “programa”. Isso resulta do modelo de formação centrado na 
Didáctica da Língua Portuguesa e na Didáctica da Matemática – insistiu José. 
--Eu acho – voltou Manuela – que hoje as pessoas já sabem lidar com o “programa” doutra 
maneira. Também, entretanto, apanhámos uma série de “programas”.  Mas o “programa” 
continua a ter um certo peso.  As professoras do 1º ano ficam angustiadíssimas se não dão os 
casos todos até ao fim do ano.  E às vezes não conseguem dar.  
--Porque toda as sua profissionalização foi feita em função disso – ainda José. 
--Mas os casos têm um peso que não tinham no meu tempo – disse Helena. 
--Mas agora têm – continuou Manuela – porque se adoptam manuais e  os manuais do 2º ano 
trazem textos em que aparecem os casos todos. 
--Tu também sabes, e quando eu fiz o Magistério era muito falado, que as escolas do 
Magistério foram todas fechadas pelo Estado Novo e que houve uma regressão muito grande 
– fez notar Helena.  Os professores que estavam nos magistérios foram todos afastados. 
--E depois o número de anos do curso foi reduzido – assentiu José.  Mas é esse quadro 
histórico que tem que ser tido em consideração quando nós fazemos esta avaliação da vossa 
formação nos Magistérios, porque ele ainda se fazia sentir no vosso tempo, mesmo depois do 
25 de Abril, e nas escolas, se calhar até hoje.  O que me estava a surpreender era que vocês 
não se dessem conta disso.  Mesmo quando dizes que sentiste falta de qualquer coisa e 
procuraste mais formação, parece que vocês não se davam conta de que com esse défice, que 
não era só vosso, pessoal, o estado do ensino no 1º ciclo tinha que ser o que é. 
Independentemente de compreendermos as causas de fundo, na História. 
--Mas agora sai-se com “muito mais preparação” e eu não sei a desgraça já acabou – 
questionou Manuela26 .  
--Mas a verdade é que as pessoas que saem hoje vão encontrar a escola que foi produzida por 
esse contexto e que se perdeu a oportunidade de alterar a seguir ao 25 de Abril.  Esse é que é 
o problema. Primeiro foi a hesitação e a confusão, depois a normalização e depois ficaram à 
espera das ESE e da Lei de Bases e da reforma. Com a reforma Carneiro veio o PIPSE e a 
facilitação sem critério, para promover estatísticas e se ficar com a consciência social em paz.  
Depois as experiências inovadoras localizadas incentivadas por universitários como o 
Agostinho Carrilho Ribeiro, a Ana Benavente, o Rui Canário, o Rui d’ Epiney.  Faziam-se 
                                                           
25 Ver final do 5º encontro  
26 Cf. Inês Sim Sim em entrevista televisiva com Ana Sousa Dias no programa De Outro Modo, RTP 2, 2002. 
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experiências muito interessantes mas a maior parte das escolas ficaram na mesma.  Com o 
governo socialista “descobriram”, na segundas metade dos anos 90, que o 1º ciclo era o ponto 
fraco do ensino básico. Que permanecia quase inalterado e lá vieram mais experiências: os  
TEIP, o Projecto Alfa, os agrupamentos. Isto sem falar na formação em barda – com acções 
do Programa FOCO em que se faziam bordados e cerâmicas – e nos complementos de 
formação à pressão, sem qualquer efeito na formação das professoras e à revelia das 
conclusões a que se tinha chegado nas tais experiências interessantes – mas com lucro para 
muitas escolas superiores privadas e oficiais 27. 
--As pessoas que saem hoje trazem os modelos de quando eu comecei a trabalhar ou antes.  
Não os vejo a fazer mudança nenhuma – disse Helena  
--É possível. Mas talvez não seja porque não tiveram uma formação diferente. Pode ser 
porque continuam sem adquirir a capacidade e a perspectiva para impor uma mudança. Uma 
das noções adquiridas em relação a isso é que um professor que se formou num novo quadro, 
quando chega ao contexto de trabalho, “desarma” esse quadro de formação porque não é 
capaz de se confrontar com a rigidez do quadro que encontra.  O que tu estás a dizer é que os 
professores formados agora não trazem sequer essa capacidade de formação, não dispõem de 
um quadro de referência fundamentalmente diferente!? – sugeriu José. 
--Os professores que eu vejo fazem a escola quase como eu a tive – disse Helena. 
--Se tu o dizes, não contesto – disse José.  Embora fosse necessário ter uma amostragem mais 
larga. O que digo é que, com esse tipo de formação que vocês descreveram, o grosso dos 
professores com quarenta anos, que foram aqueles que fizeram a escola nos anos de oitenta e 
de noventa, que é a vossa geração, não podiam realmente ter transformado muito.  Acho que 
como pessoas de uma certa geração, a partir da base que vos deram, algumas de vocês até 
fizeram muito.  Podemos ver isso naquilo que a Helena nos contou sobre o primeiro ano de 
trabalho numa escola isolada.   
 Agora, parece-me é existir um abismo entre o défice que eu vejo e o défice que vocês 
reconhecem e pergunto-me:  Porque é que têm dificuldade em lidar com essa ideia?  Porque 
isso afecta o vosso prestígio de classe profissional? 
--A mim afecta! – exclamou Helena. Porque eu demorei muitos anos a encontrar-me como 
professora e agora que me encontro como pessoa que foi professora, quando estou já a pensar 
quando é que me reformo. Quando antes não me encontrava como professora era muito mais 
crítica.  Agora, ao fim de vinte e tal anos, tenho que dizer que sou professora e que andei 
durante vinte e tal anos a ser professora. 
--Mas tu fizeste-te como professora numa luta ao longo de muitos anos, enquanto a maioria de 
que estamos aqui a falar se poupou esse trabalho de se confrontar com a problemática 
profissional.  Esse trabalho foi-lhes poupado na medida em que assentaram a sua prática sobre 
as receitas e as rotinas com que saíram do Magistério ou de outra escola profissionalizante 
--A maioria dos professores encontra-se ao fim de dois ou três anos – ainda Helena. 
--Encontram-se, numa prática acomodada e acrítica Não se encontram como professores que 
são pessoas em evolução. Encontram-se como leccionadores de um certo conhecimento muito 
restrito 
--Eu também demorei muito tempo – disse Manuela.  O que me fez repensar muito até foi 
quando entrei para a educação especial, quando tive que pensar no que é que ia fazer com 
eles. Não lhes ia ensinar letras. 
--A maior parte dos que têm uma prática inovadora, ou seja, não rotineira  e minimamente 
razoável, levam muito tempo a encontrar-se – terminou José. 
 
 
                                                           
27 Ver o que diz Manuela no 1º Encontro, sobre a formação posterior no Aurélio e no complemento. Se só tivesse 
tido os miúdos normais não teria sentido essa necessidade. 


