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Resumo 

A presente dissertação corresponde a um estudo exploratório relativo a professores de 

origem africana a lecionar em Portugal e foi realizado para obtenção do grau de Mestre 

em Ciências da Educação, na área da Educação Intercultural. 

O seu objetivo central é estabelecer alguns padrões de características comuns entre os 

entrevistados tentando traçar o perfil de professores de origem africana a lecionar em 

Portugal. Foram definidas algumas questões de investigação a partir das quais o 

trabalho foi orientado. No fundo, pretende-se caracterizar os trajectos, obstáculos, 

desafios e vivências dos professores de origem africana que lecionam em escolas em 

Portugal, dar-lhes voz. 

Foi efetuado em enquadramento teórico incidindo nos aspectos principais focados pelas 

entrevistas, bem como uma explicitação das opções metodológicas realizadas.  

A metodologia utilizada consistiu na recolha de dados através de entrevistas semi-

diretivas, seguida da sua transcrições e posterior análise de conteúdo qualitativa. Esta 

análise de conteúdo teve como base a codificação dos dados e posterior segmentação 

em unidades de registo e na organização de um conjunto de indicadores. Estes foram, 

seguidamente, agrupados em categorias e em subcategorias, de forma a possibilitar uma 

interpretação dos dados fornecidos. 

A amostra, foi uma de conveniência, constituída por dez indivíduos, sendo que apenas 

dois pertencem à designada 2ª Geração de imigrantes em Portugal. Uma das principais 

limitações do trabalho prendeu-se com a elevada dificuldade em contactar docentes com 

o perfil pretendido e que estivessem na disponibilidade de participar.  

As principais conclusões obtidas são as seguintes: i) os entrevistados cresceram a 

valorizar a escola e a perspetivá-la como um meio para atingir um bom emprego; ii) a 

mãe, ou o pai, ou ambos, independentemente do seu nível de estudo, sempre os 

motivaram e influenciaram no sentido de eles se empenharem no seu trabalho escolar; 

iii) a profissão de professor não foi a sua primeira escolha para sete dos entrevistados; 

iv) todos gostam da sua profissão, principalmente da relação e do trabalho desenvolvido 

com os alunos; v) a maioria demonstrou a sua insatisfação perante a perda de 

reconhecimento social e a crescente burocratização da profissão. 



 
 

v 
 

Para investigações futuras penso que seria relevante tentar fazer uma distinção clara 

entre os professores de primeira e segunda geração de imigrantes, bem como estudar os 

alunos destes professores, diferenciando-os de acordo com a origem étnica no sentido 

de perceber se existe ou não uma relação entre essas variáveis.  
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Abstract 

The following dissertation is based on an exploratory study regarding teachers of 

African origin currently teaching in Portugal. It was conducted in order to obtain a 

Master‟s Degree in Educational Sciences, specifically in the Intercultural Area. 

Its main goal is to identify common patterns of distinctive characteristics between 

interviewees, in an attempt to create a profile of a teacher of African origin teaching in 

Portugal. Some investigative questions were previously set and served as guidelines 

throughout the work. Essentially, through this work, the intention is to describe paths, 

obstacles, challenges and experiences that occurred in the life of those teachers, to give 

them a voice. 

It was conducted under a set of theoretical basis and mainly focused on the interviews. 

It also specifies and justifies the applied methodological options. 

The used methodology was based on gathering data through semi directive interviews 

followed by a transcription and a subsequent content qualitative analysis. This 

qualitative analysis was carried out through data coding, the succeeding fragmentation 

into registry units and the organizing them into a set indicators. In turn, these indicators 

were grouped into categories and sub-categories in order to enable an interpretation of 

the original gathered data. 

The sample, out of convenience, was of ten individual. Of those ten, only two 

individuals are part of what is currently designated in Portugal a second generation of 

immigrants. One of the major obstacles encountered during the entire process was 

finding interviewees with the suitable profile and background, willing to participate. 

The main conclusions are the following: i) the interviewees have grown up valuing 

school as a mean to attain a good job; ii) the mother or father of the interviewee have 

always motivated them, kept them committed to their school work and served as a 

significant influence in their lives; iii) being a teacher was not a first choice career for 

seven of the ten interviewees; iv) every interviewee likes being a teacher due 

specifically to the type of work performed with their students as well as the emotional 

attachments formed during such process; v) the majority of interviewees expressed their 

discontentment regarding the lack of social credibility given to their current profession 

and also about the growing bureaucratization in schools. 
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Regarding future investigations I would consider relevant to try and make a clear 

distinction between teachers of a first generation of immigrants and those of a second 

generation as well as learning more about these teachers‟ students differentiating them 

according to their ethnical origins in order to understand if there is a link between those 

variables. 
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Ethnical minorities; teacher; student; school; career; expectations 
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INTRODUÇÃO 

Ao terminar o primeiro ano do Mestrado em Ciências da Educação na área de 

especialização Educação Intercultural, face às opções que foram apresentadas, escolhi 

realizar uma dissertação. Essa escolha prendeu-se com várias questões que foram 

surgindo ao longo desse ano enquanto estudávamos e debatíamos diversos assuntos 

relacionados com esta temática. Falámos frequentemente sobre os alunos de minorias 

étnicas e sobre o papel dos professores enquanto agentes de uma educação intercultural, 

contudo nunca se fez referência aos professores oriundos de minorias étnicas. Quem 

seriam estes indivíduos? Porque é que se tornaram professores? Como será a sua relação 

com os alunos? Terão dificuldade em se integrar nas escolas?  

Ao iniciar a pesquisa deste tema verifiquei uma parca existência de dados sobre estes 

professores em Portugal, sendo porém notória a preocupação de países como Estados 

Unidos da América e Reino Unido no estudo destes profissionais. Optei, então, por 

realizar um estudo exploratório que abrisse caminho a futuras investigações, com base 

em entrevistas a professores de origem africana a lecionar em Portugal.  

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos. O primeiro capítulo apresenta um 

enquadramento teórico sobre os principais focos temáticos das entrevistas, a população 

estrangeira em Portugal, ser professor e ser aluno de uma minoria étnica. Este capítulo 

foi fundamental para perceber se os resultados encontrados se enquadravam nos 

resultados obtidos por outros estudos. O capítulo seguinte expõe as opções 

metodólogicas realizadas. O terceiro capítulo tem como finalidade apresentar os 

resultados finais. Por fim, o último capítulo consiste numa reflexão final onde se 

sintetizam os resultados alcançados e se indicam algumas pistas para investigações 

futuras.  
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I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1. POPULAÇÃO ESTRANGEIRA EM PORTUGAL 

1.1. EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO ESTRANGEIRA EM PORTUGAL NOS 

ÚLTIMOS 50 ANOS 

A população estrangeira a residir em Portugal no final do ano de 2011 era de 436 822 

cidadãos, representando um decréscimo relativamente aos anos anteriores. Os principais 

países de origem desta população são sobretudo os de língua oficial portuguesa 

(P.A.L.O.P.) (47,9%), destacando-se o Brasil (25,5%), Cabo Verde (10,1%), Angola 

(4,9%) e Guiné-Bissau (4,2%), outros países igualmente representativos são a Ucrânia 

(11%) e a Roménia (9%). É de salientar que o efetivo das comunidades originárias dos 

P.A.L.O.P. tem vindo a decrescer, de forma consistente, nos últimos anos. (SEF, 2012). 

Porém, Portugal nem sempre apresentou estas características. O país, um império no 

qual o sol nunca se punha, tinha territórios em diversos continentes, sempre cultivou a 

imagem de homogeneidade, nas suas diversas componentes: língua, cultura e religião. 

Com o regime ditatorial e subsequente fomento do sentimento nacionalista esta ideia foi 

reforçada e propagandeada, Portugal deveria ser visto com um todo indivisível e uno, 

que englobava a metrópole as colónias (Miranda, 2002).    

Até à década de 60 do século XX o país apresentava uma tendência marcadamente 

emigratória. Nessa década e na subsequente, anos 70, foi encorajada a emigração de 

trabalhadores cabo-verdianos e de outras colónias africanas sobretudo devido à escassez 

de mão-de-obra. Todavia, a Revolução de 25 de Abril de 1974 e a independência das 

colónias em África no ano seguinte, veio modificar este panorama, situação acentuada 

pelos conflitos militares que existiam nesses países. No final dos anos 70 e início da 

década de 80 do século passado, verificou-se um aumento exponencial do número de 

estrangeiros residentes no país, predominando os fluxos provenientes dos P.A.L.O.P. e, 

apesar de em menor número, do Brasil, naquilo que segundo Peixoto (2007:461) se 

designa por “sistema migratório lusófono” (SEF, 2012; ACIME, 2006; Rocha-Trindade, 

1995; Peixoto, 2007). 
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Outro marco histórico em Portugal foi a entrada na Comunidade Económica Europeia 

(C.E.E.) no ano de 1986. A partir desta data verificou-se um incremento do número de 

estrangeiros ligados a atividades económicas que provinham não só dos países 

lusófonos mas, igualmente, de países europeus e americanos. Em 1989, com o fim da 

União Soviética e consequentes transformações geopolíticas, começou a surgir um 

número crescente de imigrantes oriundos desses territórios. (SEF, 2012; ACIME, 2006; 

Miranda, 2002; Rocha-Trindade, 1995). 

A década de 90, ficou marcada pela consolidação e crescimento da população 

estrangeira residente quer proveniente dos países africanos, quer oriunda do Brasil. A 

livre circulação de pessoas e serviços no espaço europeu, a partir de 1993, tornaram a 

imigração para Portugal mais desejada, sobretudo pela comunidade africana que 

perspetivava o país como uma porta de entrada para a Europa. Já nos finais dos anos 90 

e início do século XXI assistimos a um crescimento dos imigrantes vindos dos países de 

Leste da Europa. Este movimento é justificado pelo grande crescimento económico de 

Portugal associado à necessidade de mão de obra para os grandes projetos como a Expo 

98, Ponte Vasco da Gama ou os estádios do Euro 2004 (SEF, 2012; ACIME, 2006; 

Miranda, 2002). 

Em 2007 registou-se pela primeira vez uma maior representatividade da população 

brasileira em detrimento da caboverdiana o que se tem mantido até à atualidade. A 

imigração caboverdiana atual é de caráter residual já que se realiza predominantemente 

ao abrigo da reunião familiar ou com fins académicos, ao contrário da brasileira, e 

mesmo a de Europa de Leste, cuja finalidade é essencialmente laboral. É relevante 

salientar que nas comunidades imigrantes africanas muitos dos fluxos migratórios 

tornaram-se parte da comunidade portuguesa constituindo a designada imigração de 2ª e 

de 3ª geração. (SEF, 2012; ACIME, 2006). 

No ano de 2010 iniciou-se uma nova tendência, a de decréscimo de população 

estrangeira residente. Tal ocorreu devido ao aumento do acesso à nacionalidade 

portuguesa (ao abrigo da atual Lei da Nacionalidade), aos impactos da crise económica 

e financeira em Portugal (redução do investimento e do emprego) e a alteração dos 

processos migratórios em alguns países de origem (nomeadamente Brasil e Angola) 

(SEF, 2012).   

 



 
 

14 
 

1.2. UM OLHAR SOBRE A POPULAÇÃO ESTRANGEIRA EM PORTUGAL 

O Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP), no relatório “A Situação da 

População Mundial” relaciona o fenómeno de migração com o contexto social, 

económico e político afirmando que “(...) a migração é um sinal de grandes 

disparidades, relativamente às condições económicas e sociais, entre o local de origem 

e de destino.”, acrescentando ainda que: “Se as condições mínimas de sobrevivência 

diminuem, pode ser impossível atribuir o movimento de pessoas a uma única causa. A 

migração é provocada pela economia, pelo ambiente degradado, pela política, pelo 

conflito ou por uma conjugação de alguns ou de todos estes factores.” (1993:15, in 

Rocha-Trindade, 1995:195). Rocha-Trindade (1995) alerta para o facto da maioria desta 

população integrar camadas sociais desfavorecidas quer no país de origem quer no de 

acolhimento, o que influenciará a situação escolar dos seus descendentes.  

Peixoto (2007) afirma que as características, expetativas quanto ao futuro, culturas, 

interesses e necessidades dos imigrantes variam muito com a nacionalidade, bem como 

as diferenças relativamente ao nível da instrução e da inserção profissional. Por 

exemplo, as comunidades africanas apresentam, em geral, habilitações escolares baixas 

e qualificações profissionais ao nível do setor primário, contrastando com os imigrantes 

do Leste da Europa, cujas habilitações se situam ao nível do ensino superior. No que se 

refere à distribuição geográfica os africanos tendem a localizar-se sobretudo na Área 

Metropolitana de Lisboa enquanto os imigrantes do Leste Europeu se distribuem ao 

longo do país. Todavia, apesar das diferenças enunciadas, a nível profissional 

desempenham funções não qualificadas na construção civil, no caso dos homens, e nos 

serviços doméstico no que concerne o sexo feminino (Peixoto, 2007). As suas situações 

profissionais caracterizam-se pela precariedade e pelas baixas remunerações (Miranda, 

2002; Rocha-Trindade, 1995).   

O estatuto económico e social mais baixo, comparativamente com o dos portugueses, 

origina um acesso negativamente diferenciado no que concerne à habitação, emprego, 

educação, saúde, saúde, entre outros recursos da sociedade portuguesa (Baganha & 

Marques, 2001). 

No concernente à forma como a sociedade portuguesa perspetivou esta população, é 

importante referir que apenas nos anos 60 do século XX é que os naturais das colónias 

deixaram de ser designados por “indígenas” e os portugueses brancos que tinham 
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nascido em África como “portugueses de segunda”. Até à data referida, os naturais das 

colónias, que não fossem filhos de portugueses oriundos de Portugal, viam o seu acesso 

aos direitos civis limitado por normas restritivas, mesmo que estes indivíduos fossem 

brancos (Esteves, 1991; Rocha-Trindade, 1995). Mais recentemente, Bastos & Bastos 

(1999) referem que a população portuguesa não reconhece diferenças interétnicas na 

população africana reduzindo todos estes indivíduos à condição racial de “negros”.  

 

1.3. CONCEITOS RELEVANTES CONCERNENTES À PRESENÇA DE 

POPULAÇÃO ESTRANGEIRA 

Quando se estuda uma comunidade estrangeira, quer na sua globalidade, quer apenas 

um segmento, surgem diversos conceitos associados à sua caracterização e 

relacionamento com outros, desta forma, torna-se fundamental clarificá-los.  

 ACULTURAÇÃO 

Uma das mais marcantes características das sociedades contemporâneas é a existência 

de uma enorme heterogeneidade étnica e cultural, ilustrada pela coexistência de grupos 

diversificados num mesmo espaço geográfico. Esta situação gera tensões resultantes de 

situações de imposição por parte de grupos dominantes, da dificuldade de aceitação das 

diferenças, de depreciação de culturas minoritárias, de encerramento de cada cultura 

sobre si própria (Barbosa, 1996). 

De acordo com Silva (2008), a aculturação é o resultado do contato de culturas, no 

processo histórico de domínio do mais forte sobre o mais fraco. Segundo Ferreira 

(2003), a aculturação consiste num fenómeno do qual resultam alterações nos padrões 

culturais originais de um ou de dois (ou mais) grupos em contacto. Ramos (2004:217), 

refere-se à definição de aculturação elaborada pela primeira vez por Herkovitz (1936) 

como sendo “(…) o conjunto de fenómenos que resultam do contacto directo e contínuo 

entre grupos de indivíduos de culturas diferentes, com mudanças subsequentes nos 

tipos e modalidades culturais de um ou dos restantes grupos.”. Esta perspetiva 

assumia-se como exclusivamente grupal. Porém, Graves (1967, in Neto 1993) 

amplificou este conceito abrangendo também a dimensão psicológica do indivíduo, 

afirmando que a aculturação refere-se a mudanças que um indivíduo vivencia por estar 

em contato com outras culturas e por participar no processo de aculturação 
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experienciado pelo seu grupo cultural ou étnico. Sam & Berry (2006) sintetizam estas 

ideias afirmando que a aculturação psicológica consiste nas mudanças decorrentes do 

contacto com outras culturas. Estas podem ocorrer ao nível do grupo, influenciando a 

sua estrutura social, económica e política, bem como a nível individual afetando 

identidade, valores, atitudes e comportamento. 

Berry (2001) e Neto (1993) mencionam quatro processos diferentes de aculturação que 

um indivíduo ou grupo podem atravessar: 

- Assimilação – Consiste na adoção da identidade cultural da comunidade dominante 

em detrimento da própria, originando uma subjugação do grupo minoritário pelo grupo 

maioritário com a respetiva perda de identidade. Abou (1981) defende que a assimilação 

traduz o próprio fracasso da aculturação, já que comporta que o grupo minoritário 

elimine a sua identidade etnocultural para assumir outra identidade, deixando de ser eles 

próprios para serem outros. Acrescenta ainda Perotti (in Clanet, 1990) que a assimilação 

implica a passividade de uma cultura face à outra, ou seja, a assumida superioridade de 

uma comunidade em relação à outra. 

- Integração – Implica a manutenção parcial da própria identidade cultural 

concomitantemente com uma progressiva participação no seio da nova sociedade. 

- Separação / Segregação – A separação consiste na não procura de estabelecimento de 

relações com a comunidade dominante devido ao desejo de preservação da sua própria 

identidade cultural pelo próprio indivíduo. Já a segregação é o impedimento de 

estabelecimento de relações com a comunidade dominante e a obrigação do grupo 

minoritário de manter a sua identidade cultural por parte da sociedade maioritária. O 

que diferencia a separação da marginalização é o poder e o desejo que o grupo étnico 

tem, ou não, de decidir a sua própria orientação, sendo que o resultado final é sempre o 

seu afastamento do grupo marioritário. 

- Marginalização – Este processo não consiste numa escolha mas sim de uma imposição 

pela comunidade dominante ao grupo minoritário. Este não terá o direito de participar 

no funcionamento das instituições e na vida do grupo maioritário devido a práticas 

discriminatórias. A comunidade minoritária perde a sua identidade cultural 

frequentemente por o grupo maioritário estar a direcionar o processo para a assimilação. 
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Quer os indivíduos, quer o grupo vivenciam durante este processo sentimentos de 

confusão e stress.  

É o grupo dominante que determina os modos de aculturação, deste modo a escolha do 

grupo minoritário pela assimilação relaciona-se, em grande parte, com a pressão da 

maioria para a sua adoção. De igual forma, a integração só é possível se a comunidade 

maioritária for tolerante e valorizar a diversidade. Neto (1993) salienta que é impossível 

encontrar estes quatro processos numa forma pura, além de que dentro de um grupo 

cada indivíduo pode estar num grau de envolvimento diferente do outro. É de ressalvar 

que nos grupos minoritários existem pessoas que são mais favoráveis a uma situação de 

assimilação, outras para a integração ou mesmo para a separação. As diferentes 

perspetivas podem originar conflitos entre os indivíduos que se encontram a atravessar 

um processo de aculturação (Neto, 1993). Ramos (1993) ilustra estes conflitos 

afirmando quea aculturação implica a aprendizagem de uma nova cultura, bem como 

escolhas por vezes difíceis entre o que o imigrante gostaria de manter e o que tem de 

abandonar dos hábitos e cultura de origem. A mesma autora (1993) acentua também a 

emergência de dúvidas e ansiedade dividindo o indivíduo entre o desejo de integrar os 

elementos da cultura do país de acolhimento e o desejo de manter tradições e hábitos de 

origem profundamente enraizados. Neto (2002) salienta a desvinculação, o stress de 

aculturação, os estereótipos, o viés nas atribuições, a ansiedade intergrupal, o 

etnocentrismo e a discriminação percepcionada como as principais dificuldades 

catalizadas pelo contato intercultural. De acordo com Ramos (2001), as transformações 

que a aculturação provoca são visíveis ao nível do comportamento, da identidade, dos 

valores e das atitudes. Erikson (1968, in Ramos 2004) alerta para o facto destas 

transformações obrigarem o indivíduos a atravessar várias crises de identidade com 

reajustamentos sucessivos a nível psíquico. Segundo o mesmo autor, estas crises podem 

ser traumatizantes para a formação do sentimento de identidade  

Como síntese citamos Ramos (2001:165) quando salienta que“…o processo de 

aculturação acompanha-se de mudanças culturais diversas, espaciais e temporais e 

provoca a perda, a aquisição, a transformação, a substituição e a reinterpretação de 

traços culturais dos grupos em presença.” 
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 DISCRIMINAÇÃO 

A discriminação define-se, segundo Allport (1954), como um comportamento ou 

conjunto de acções contra um grupo alvo ou membros desse grupo. Cardoso (1996) 

considera que este termo se aplica ao tratamento diferenciado e desfavorável de 

indivíduos ou grupos baseados numa categorização a partir de elementos como a raça, a 

etnicidade, o sexo, a religião ou outros elementos.  

 ESTEREÓTIPO 

Um estereótipo é uma estrutura de conhecimento que influencia a forma como é tratada 

a informação sobre o grupo como um todo e sobre os membros particulares do grupo 

(Hamilton, Sherman, & Ruvolo, 1990). De forma a simplificar a percepção dos outros 

cada indivíduo constrói e usa continuamente representações. Estas vão dar origem a 

julgamentos que se baseiam em preconceitos que emergem automaticamente de 

categorizações que pretendem ser descrições gerais de grupos e dos seus membros 

(Allport, 1954). Hamilton et al. (1990) considera que os estereótipos não passam de 

mecanismos que permitem ao indivíduos lidar com infinitos detalhes sem perder 

demasiada informação numa sociedade progressivamente mais complexa. Assim, a 

ampla difusão de estereótipos relativamente às categorias sociais, como ser branco ou 

ser negro, influencia a construção da concepção dos membros dos grupos que lhe estão 

associados. Cardoso (1996) afirma que os estereótipos consistem em imagens-rótulos, 

que apresentam uma conotação negativa que indivíduos de um determinado grupo 

atribuíem às pessoas de um outro grupo, baseados em argumentos não comprovados. O 

mesmo autor declara que estes tanto podem ser negativos ou positivos sendo aplicados 

ao grupo sem qualquer consideração por eventuais diferenças individuais. Rocha-

Trindade (1995) refere-se a este conceito como sendo uma ideia pré-concebida e 

estandardizada partilhada por uma significativa parte de um grupo ou sociedade, 

relativamente a um determinado grupo de pessoas, não consideradando as diferenças 

individuais de cada elemento que o integra. A mesma autora afirma ainda, que consiste 

numa categorização rígida e inflexível que resume as características tidas como típicas 

de uma categoria de indivíduos.  

Vieira (2008) relaciona o estereótipo ao mecanismo psicológico de mudança no qual os 

sentimentos de hostilidade se projetam em “bodes expiatórios”, estes são muitas vezes 

associados a grupos étnicos e desfavorecidos aos quais são atribuídas as causas das suas 
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próprias frustrações e incertezas vivenciadas. Allport (1954) acrescenta que como os 

indivíduos são incapazes de assumir a responsabilidade pelos seus desaires projetam-na 

nos outros, que acabam por ser um alvo de agressão deslocada e contida. Assim, como 

as pessoas não são capazes de agredir diretamente a fonte da sua frustração, com origem 

frequente em situações de inseguração económica, os grupos desfavorecidos ou 

estigmatizados tornam-se um alvo sendo considerados como a origem dos problemas 

que afetam essas pessoas, dando assim origem à agressão deslocada perante a frustração 

(Vieira, 2008).  

 ETNIA 

A Enciplopédia Larousse (1994) citada por Ferreira (2003) defende que este termo 

“designa um grupo humano que se reconhece num nome que lhe é próprio, num mito de 

ancestralidade comum, em memórias históricas partilhadas e em elementos culturais 

coletivos (...).”. Ferreira (2003) acrescenta ainda que os membros desse grupo 

apresentam, na generalidade, traços anatómicos ou fisionómicos particulares como a cor 

da pele ou a textura do cabelo.  

 ETNOCENTRISMO 

Rocha-Trindade (1995) define este conceito como sendo o uso da própria cultura como 

referencial para o julgamento de modos de vida diferentes, ou seja, a tendência para 

avaliar uma cultura diferente comparando com os próprios padrões culturais e práticas 

sociais considerados superiores. A autora afirma ainda que aqueles que não pertencem à 

mesma cultura são encarados como estranhos, forasteiros, hostis e mesmo moral e 

mentalmente inferiores.  

 GRUPO ÉTNICO 

Cardoso (1996) refere-se a este termo como sendo um conjunto de indivíduos que, no 

contexto de sistemas culturais alargados, se reconhecem e são perspetivados como 

culturalmente diferentes, atendendo a elementos distintivos não visíveis (língua, 

história, religião) ou visíveis (vestuário, características físicas). Rocha-Trindade (1995) 

sintetiza esta ideia afirmando que um grupo étnico é aqueles cujos membros partilham a 

consciência de uma identidade cultural comum, separando-se de outros gurpos que 

existam no mesmo contexto social. Rocha-Trindade (1995) menciona, também, que as 

diferenças que este grupo apresenta face a uma maioria originam conotações negativas 
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baseadas em preconceito e estereótipos, construídos por essa mesma maioria, 

conduzindo a tratamentos desiguais e discriminatórios.  

 MINORIA ÉTNICA 

Gillborn (1990) citado por Cardoso (1996) constata que este conceito alude a um grupo 

étnico que se encontra numericamente numa posição minoritária sendo-lhe atribuído um 

status menor/inferior em termos de poder e direitos no contexto da sociedade da 

sociedade alargada. Estes grupos são alvo de uma discriminação por parte do grupo 

maioritário quanto ao acesso aos valores e bens estimáveis duma sociedade. 

 PRECONCEITO 

Segundo Cardoso (1996), preconceitos são opiniões pré-concebidas pouco flexíveis, na 

sua generalidade, desfavoráveis em relação a indivíduos ou grupos. Estas opiniões são 

concebidas sem atenção aos factos, à experiência ou informação adequados à 

formulação de juízos racionais que conduzem, frequentemente, ao tratamento desigual 

desses indivíduos ou grupos. Klineberg (1968, in Vieira 2008) afirma que o preconceito 

implica sempre um valor positivo ou negativo, uma atitude favorável ou contrária, uma 

componente afectiva ou um sentimento que se resulta na transposição dos juízos ou 

sentimentos para uma determinada ação que irá consequentemente reflectir a aceitação 

ou rejeição dos outros.  

Giddens (1993, in Vieira 2008) acrescenta que as ideias pré-concebidas relativamente a 

um indivíduo ou grupo são mais frequentemente baseadas em boatos do que em 

evidências diretas. De acordo com o mesmo autor, estas ideias são bastante resistentes à 

mudança mesmo quando confrontadas com novas informações. 

Desta forma, é possível estabelecer uma forte relação entre o conceito de preconceito e 

de estereótipo já que a formulação deste tem origem na existência do primeiro e vice-

versa, no entanto é importante ressalvar que nem sempre os traços estereotipados 

associados a um determinado grupo correspondem a atitudes negativas em relação ao 

mesmo. 

 RAÇA 

O conceito de “raça” é um dos termos mais discutidos nas últimas décadas. Inicialmente 

foi promovida pela antropologia física clássica que as diferenciava com base na cor da 
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pele, na forma craniana e na textura do cabelo. Generalizou-se, então, a ideia da 

existência de três raças principais: brancos (caucasóide), amarelos (mongolóide), e 

negros (negróide). Foi, no entanto, a psicologia que formulou a hipótese da ligação 

entre estas características físicas e as diferentes aptidões e capacidades dos indivíduos. 

Através de instrumentos como os testes relativos ao Quociente de Inteligência 

demonstrou-se uma alegada superioridade intelectual dos brancos. Estas ideias 

começaram a ser incorporadas no senso comum consolidando-se a ideia da existência de 

fundamentação científica para a existência de preconceitos, racismo e disciminação 

contra grupos considerados inferiores.As mudanças sociais e políticas que decorreram 

nas décadas de 40 e de 50 no século XX, como resultado da II Guerra Mundial e 

Declaração Universal dos Direitos Humanadas, levaram a uma forte censura 

relativamente à diferenciação racial dos grupos humanos. Desta forma, as bases 

científicas para a superioridade da “raça branca” começaram progressivamente a ser 

questionados e debatidos .(Vieira, 1995) 

Já na década seguinte, anos 60, a UNESCO, rejeitou as classificações raciais e sugeriu a 

utilização da expressão “grupos étnicos” argumentando que esta consistia numa 

expressão não racista e não discriminatória. Porém, esta mudança na numenclatura 

utilizada não teve o efeito previsto na redução do racismo, já que quer o preconceito, 

quer o racismo, mantêm-se como problemas graves nas sociedades contemporâneas 

(UNESCO, 1960/1973). Neste sentido, os estudos desenvolvidos por Vala, Brito & 

Lopes, (1999) defendem que a designação “grupos étnicos” perpetua os processos de 

inferiorização das minorias já que houve a substituição do termo “raça”, que se 

encontrava associado às diferenças genotípicas dos grupos humanos, pelo termo “grupo 

étnico”, associado às diferenças culturais e comportamentais. O uso do termo “grupo 

étnico” em detrimento de “raça” continua a fundamentar as ideias racistas pois a 

diferenciação dos grupos sociais com base em diferenças culturais não viola a norma 

social vigente anti-racista. Desta forma, os autores deste estudo, afirmam que a noção de 

etnia, enquanto expressão “politicamente correcta”, veio substituir progressivamente o 

conceito de raça mas, que, à semelhança da anterior, continua a hierarquizar os grupos 

sociais atribuindo um nível superior a umas culturas e inferior a outras. 

Rocha-Trindade (1995:376) embora afirme que atualmente se prefere a designação de 

etnia, sintetisa o conceito de raça da seguinte forma: “Classificação dos seres humanos 
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com base nas suas caraterísticas biológicas, geneticamente herdadas e atribuída a uma 

dada origem geográfica ancestral.” 

 RACISMO 

Vala, Brito e Lopes (1999) consideram que o racismo corresponde a uma configuração 

multidimensional, e tendencialmente articulada, de crenças e emoções negativas quanto 

a um membro ou a todo um grupo, categorizado e objectivado como um grupo “racial” 

a partir da cor. O racismo é assim perspetivado como um processo de hierarquização, 

exclusão e discriminação contra um indivíduo ou toda uma categoria social que é 

identificada como diferente. Esta diferença é identificada a partir de uma marca física 

externa como, por exemplo, a cor de pele que é associada a uma cultura específica e a 

comportamentos próprios. Desta forma, o racismo consiste numa associação das 

diferenças culturais às diferenças biológicas (Jahoda, 1999). Em síntese, de acordo com 

Foster (1990) citado por Cardoso (1996), o racismo é uma modalidade de discriminação 

baseado em critérios raciais e/ou étnicos. Esta atitude expressa-se através de práticas 

sociais que limitam as oportunidades dos indivíduos, pertencentes a um grupo racial ou 

étnico, de acederem a bens sociais e que são baseadas em, ou legitimadas, por crenças 

de que esse grupo racial ou étnico, é por inerência, moral, cultural ou inteletualmente 

inferior.  
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2. SER PROFESSOR 

“O professor é um profissional, que exerce uma função remunerada no 

sistema de ensino público ou privado. O professor é um cidadão, o que lhe 

confere uma dimensão cívica e política incontornável. O professor é uma 

pessoa com sentimentos, valores, preocupações e emoções, pelo que a sua 

dimensão humana, moral e afectiva não pode ser negligenciada. O professor 

é ainda um membro da organização escolar e da comunidade educativa, 

pelo que tem igualmente uma dimensão organizacional e associativa, 

integrando uma cultura profissional específica.” 

(Ponte, J., Januário, C., Ferreira, I., & Cruz, I., 2000:5) 

2.1. SER PROFESSOR HOJE 

A escola atualmente é o produto de modificações políticas, sociais e económicas 

decorrentes da democratização de Portugal com a Revolução dos Cravos, a 25 de Abril 

de 1974. A mais importante alteração verificada prende-se com a massificação e 

democratização do ensino desde essa data. O sistema de ensino português foi concebido 

para um determinado grupo sociocultural que antes da Revolução representava quase a 

totalidade da popolução portuguesa discente. A partir de 1974 a escola de elites abriu 

portas a uma população escolar com características heterógeneas num espaço repleto de 

descontinuidades e contradições (Arroteia, 1991; Cortesão, 2000). Este é o principal 

desafio que a escola tem que enfrentar e para o qual tem de encontrar soluções.  

Num passado relativamente recente a identidade do professor definia-se pelo domínio 

do saber compreendido nas disciplinas escolares, apresentando a imagem de portador 

absoluto do “saber e do poder” desses conhecimentos que dominava. 

Consequentemente, ao professor era devido respeito, consideração e obediência, em 

função dos saberes e poderes que detinha, por parte dos seus discentes, todavia a 

modificação do seu estatuto alterou esta situação diversificando os papeís a 

desempenhar e aumentando a exigência no cumprimento da sua função. Ensinar é 

apenas mais uma entre a multiplicidade de tarefas que um docente hoje em dia tem que 

desempenhar. Assim, atualmente o trabalho dos professores é multifacetado e exigente 

tendo originado uma “crise de identidade” no seio da profissão. (Arroteia, 1991; 

Roldão, 1998; Cortesão, 2000). 

As modificações ocorreram a todos os níveis do sistema educativo e tiveram 

repercussões relevantes ao nível das funções dos diferentes elementos da comunidade 

educativa, mormente a do professor. Como Estrela (2001) afirma as transformações ao 

nível do sistema educativo e da escola exigem a construção de uma nova 
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profissionalidade docente que não esteja apenas circunscrita à sala de aula mas que 

abranja a escola, todos os parceiros educativos, a comunidade envolvente, e que 

implique o confronto entre teoria e prática e o desejo de formação contínua.  

Na sociedade ocidental moderna, que Estrela (2010) designa por “sociedades de risco”, 

a pressão exercida sobre estes profissionais para satisfazer expetativas sociais, 

desempenhar funções diversificadas e progressivamente mais difíceis, é na opinião 

desta autora irrealista, considerando esta uma profissão de risco e crescentemente 

complexa e paradoxal. Perrenoud (2000) vai de encontro a esta ideia declarando que o 

ofício de professor caracteriza-se pela incerteza da decisão e pela urgência na acção, o 

que torna esta profissão muitas vezes quase “impossível” pela imprevisibilidade da 

natureza da sua abrangência e pelas competências que atualmente emergem na prática 

quotidiana. 

Holly (2007) afirma que as tarefas que um professor desempenha hoje em dia exigem 

uma série de competências como flexibilidade, maturidade psicológica, criatividade e 

complexidade cognitiva, pois este tem que considerar na sua atuação as características e 

qualidades de desenvolvimento culturais das crianças, bem como as suas histórias de 

vida e contextos sociais. Vieira (1999) enriquece esta ideia referindo que a atividade do 

professor é cognitiva, inteletual mas igualmente humana, comparando-a a um técnico de 

relações humanas já que tem que existir empatia para comunicar e levar a aprender o 

que se quer ensinar. Também Perrenoud (2001) reforça esta ideia declarando que os 

professores não possuem apenas saberes científicos mas essencialmente competências 

profissionais. Estas não se restringem apenas aos conteúdos lecionados mas igualmente 

àquilo que o autor designa de “fabricação da alma” de públicos heterogéneos e 

extremamente diversos.   

Os professores têm tentado responder aos novos desafios que as transformações nas 

sociedades acarretam para o sistema educativo ficando muitas vezes divididos entre o 

“ser professor” e o “sentido da escola ou dos objectivos da educação escolar”, 

originando um profissional que se vê, assim, obrigado a multiplicar-se em diferentes 

papéis, funções e identidades tentanto assim consubstanciar o novo paradigma de escola 

e de espaço educativo (Teodoro, 2006; Cortesão, 2000; Jesus, 2000; Roldão 1998). 

Já em 1999 o famoso Relatório Delors alertava para a exigência excessiva para com o 

professor. Para além das suas funções na área da educação e formação dos jovens é-lhe 
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solicitado que oriente os seus alunos no sentido da aprendizagem com gosto, empenho, 

esforço, rigor e atenção. No mesmo Relatório é sublinhada a importância do papel do 

professor como agente de transformação, encarregue de um leque de funções cada vez 

mais amplo e diversificado, essenciais para o século XXI.  

 

2.2. A ESCOLHA 

Cada indivíduo tem razões íntrinsecas e extrínsecas para a escolha da sua profissão 

futura, que variam de importância consoante a especificidade de cada percurso de vida. 

Como fatores de atracção para a carreira docente são referidos em diferentes estudos 

(Lortie, 1975; OCDE, 1987; Observatoire Des Enseignalfts, 1987 cit. por Curado, 

1992): 

- Fatores económicos – condições salariais, progressão na carreira. 

- Fatores sociais – condições de trabalho, possibilidade de gestão do tempo livre, férias, 

proporcionar uma continuidade cultural, estatuto social do ensino, importância atribuida 

à Educaçao 

- Fatores psicológicos – aspeto vocacional da profissão, desejo de contactar com jovens, 

prestar serviços a outrém, sensação de poder e de autoridade, autonomia, segurança do 

emprego 

Como fatores dissuasivos para o exercício da profissão são indicados a rotina, a faceta 

repetitiva, a necessidade de manter a disciplina e o desgaste nervoso a ela inerente.  

Já no estudo de Huberman (1989) verificou-se que para uma parte dos professores o 

interesse pela profissão apenas foi descoberto no exercício da sua profissão, não sendo 

uma escolha realizada no início dos seus estudos superiores. De acordo com Prick 

(1986, in Curado, 1992) existe uma diferença relevante consoante os géneros já que é 

mais pronunciado no género masculino a escolha devido ao grau académico obtido e 

não por uma questão de vocação. As motivações para os homems consistem sobretudo 

em questões materiais vendo a profissão como meio de subsistência e apresentando 

condições de trabalho favoráveis, no caso das mulheres estes fatores não são tão 

preponderantes. É igualmente referido por Prick (1986, in Curado, 1992) que os 
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professores das áreas de ciências revelaram uma maior hesitação em escolher a 

profissão de professor do que os docentes dos ramos literários.  

Estas informações estão em consonância com os resultados obtidos por Curado (1992), 

Postic (1991, in Curado, 1992) e do Observatoire Des Enseignalfts (1987, in Curado, 

1992) em que se concluí que mais de metade dos professores principiantes queriam ter 

escolhido outra carreira, nomeadamente os das áreas científicas.  

Azevedo (1991) apresentou um estudo relativo às expetativas profissionais dos jovens 

no 9º ano de escolaridade, no qual se concluíu que as profissões mais escolhidas foram 

aquelas que possuiam um maior reconhecimento social tais como médico, advogado, 

engenheiro, economista e arquiteto. Nessa época houve uma queda na preferência por 

profissões docentes ao que o investigador atribuíu um decréscimo do reconhecimento 

social dessa profissão.  

 

2.3. FASES DA CARREIRA DOS PROFESSORES 

Apesar de cada professor ser um indivíduo têm sido feitas várias tentativas para 

delimitar as fases da carreira de um professor. O estudo mais citado na literatura é o de 

Huberman. Segundo este autor (in Novoa, 2007), o desenvolvimento de uma carreira 

consiste num processo não sendo um acumular de acontecimentos. Esse processo 

poderá ser linear para alguns indivíduos e descontínuos para outros sendo que cada 

professor adopta posturas individualizadas na forma como perspetiva o seu 

desenvolvimento profissional e o seu percurso na instituição escola. Huberman 

pretendeu explicar a atuação do professor ao longo da sua vida de ensino. As fases 

propostas são as seguintes: 

- Entrada da carreira – Esta fase ocorre, normalmente, durante os dois/três primeiros 

anos de serviço. Subdivide-se em duas componentes diferentes que podem ser vividas 

de forma combinada, com predomínio de uma delas ou então alternadamente. A 

designada por “sobrevivência” relaciona-se com o choque com a realidade, ou seja, há 

um confronto entre os seus ideais com a realidade quotidiana da sala de aula e da escola, 

é uma consciencialização da complexidade da profissão. Para tudo isso contribui a 

fragmentação do seu trabalho e a dificuldade em conciliar simultaneamente a relação 

pedagógica, demasiadadamente íntima ou distante, com a transmissão de 
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conhecimentos. A outra denomina-se de “descoberta”, associando-se ao entusiasmo 

inicial, à exploração de novas situações, à exaltação por desempenhar um papel de 

responsabilidade, tendo a sua sala de aula, os seus alunos e o seu programa, ou mesmo 

por finalmente pertencer e se sentir colega de um determinado grupo profissional. 

Segundo García (2005) ao referir-se à obra de Huberman, esta experiência pode ser 

vivenciada pelos professores de forma fácil ou difícil. Esta dicotomia é caracterizada 

por diferentes fatores. Os docentes que classificaram essa etapa como sendo fácil são 

aqueles que mantinham relações positivas com os discentes, que possuíam um 

considerável sentido de domínio do ensino e que tinham o entusiasmo inicial. Em 

contraste, aqueles que caracterizaram esta fase como sendo difícil indicam como fatores 

catalisadores uma carga docente excessiva, a ansiedade, as dificuldades com os alunos, 

sentimentos de isolamento, entre outros.  

- Estabilidade – É nesta fase que o professor alcança o sentimento de pertença a um 

corpo profissional e a independência. O docente assume a função com confiança, 

consciencializando-se da sua capacidade de gerir o processo de ensino-aprendizagem, 

alcançando um sentimento de competência pedagógica e de satisfação pelo trabalho 

desenvolvido, concomitantemente com um gosto pelo ensino. De acordo com García 

(2005) ao aludir à obra de Huberman, a atuação do professor é mais independente e este 

sente-se bem integrado no seio profissional, mormente com os seus colegas, e começa a 

pensar numa eventual promoção. 

- Diversificação – Durante este período verifica-se uma divergência nos percursos 

individuais da carreira dos docentes, o que conduz a uma época de experimentação e de 

diversificação. A primeira caracteriza-se por uma multiplicidade de experiências 

pessoais nas quais se diversifica o material didático, os modos de avaliação, a tipologia 

de agrupamento dos alunos, a gestão do currículo, entre outros aspectos. Esta postura 

experimentalista encontra agora o seu momento ideal pois antes da fase da estabilidade 

o professor encontrava-se repleto de incertezas e inseguranças que restringiam as 

oportunidades de diversificar a gestão das aulas e criavam uma tendência de aplicar uma 

certa rigidez pedagógica.  

García (2005) relativamente ao estudo de Huberman, distingue nesta fase três grupos de 

professores. O primeiro no qual os docentes investem as suas energias para melhorar o 

seu desempenho profissional, quer seja através da diversificação de métodos de ensino, 
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quer pela busca de estímulo profissional fora da classe. O segundo grupo diferencia-se 

pelo seu esforço na procura de formação profissional através do desempenho de funções 

administrativas. Por fim, o último grupo caracteriza-se pela progressiva redução dos 

seus compromissos profissionais sendo que alguns chegam mesmo a abandonar a 

docência ou a assumir responsabilidades paralelas. Estes professores efectuam assim um 

reenquadramento da sua carreira alternando entre um ténue sentimento de rotina e uma 

crise existencial concernente ao prosseguimento na carreira. 

Silkes referido por Huberman (1985, in Novoa, 2007) defende que o desejo de cada 

docente em potenciar a sua prestação em sala de aula conduz a uma consciencialização 

mais acentuada dos fatores institucionais que contrariam essa vontade. Assim, cresce 

nos professores a vontade de tentar implementar reformas efectivas no sistema. 

Considera- se por isso, que os docentes que se encontram nesta fase das suas carreiras 

são aqueles que são mais motivados, mais dinâmicos e mais empenhados quer nas 

equipas pedagógicas quer nas comissões de reforma de cada instituição.  

- Pôr-se em questão – Huberman (in Novoa, 2007) afirma que a fase anterior conduz à 

emergência, num grande número de casos,ao questionamento pessoal sem, todavia, 

existir uma efectiva consciência do tipo de diversificação nem do que está a ser 

questionado. Esta postura poderá originar uma sensação de rotina, bem como uma crise 

existencial relativamente à prossecução da carreira. O mesmo autor acrescenta ainda 

que existe um grupo de pessoas que culminam nesta postura sem ter atravessado uma 

fase de atividade inovadora significativa.  

Porém, Huberman (in Novoa, 2007) alerta para o facto de esta ser uma fase com 

inúmeras facetas sendo portanto complicado fazer-lhe corresponder uma definição 

redutora. A crise desencadeia-se por motivos diferentes consoante a pessoa. Enquanto 

para alguns indivíduos é a monotonia da vida quotidiana, sem situação de sala de aula 

que conduz ao questionamento, para outros o que despoleta esse sentimento é o 

desencanto, devido aos fracassos das experiências e das reformams estruturais nas quais 

os professores se envolveram activamente.  

Esta fase surge no contexto do “meio da carreira”, época que decorre, geralmente, entre 

os 35/50 anos ou entre o 15º e o 25º ano de ensino. Huberman (in Novoa, 2007) refere 

vários estudos empíricos, como o de Prick (1986), o de Adams (1982), o de Sikes 

(1985) e o Harmer (1979), em que os entrevistados afirmam que ponderam, ao fazer o 
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balanço da sua vida, seguir outras carreiras, embora alguns revelem um sentimento de 

pânico nessa situação.  

Assim, esta fase consiste numa reflexão sobre o percurso de vida, confrontando-o com 

os objetivos e ideiais dos primeiros tempo. Esta reflexão conduz a uma encruzilhada na 

qual os indivíduos vêem-se face a uma escolha, ou continuar o mesmo percurso ou optar 

pela incerteza e insegurança de outro caminho. 

- Serenidade e distanciamento afetivo – Huberman (in Novoa, 2007) caracteriza esta 

fase por uma diminuição na ambição profissional e subsequentemente no nível de 

investimento na carreira, concomitantemente com um aumento da confiança e 

serenidade na sua ação. Esta postura é o resultado dos indivíduos sentirem que nada 

mais há a provar quer a si próprio quer aos outros. Assim, reduz-se a distância que 

separa os objetivos do início da carreira com aquilo que é possível conseguir até esse 

momento, ou seja, as metas futuras são estabelecidas de forma menos ambiciosa.  

- Conservantismo e Lamentações – Segundo Huberman (in Novoa, 2007), este período 

é marcado pelas lamentações constantes relativamente ao sistema: são os alunos que são 

mais indisciplinados, menos motivados e que apresentam uma atitude negativa para 

com o processo de ensino-aprendizagem; é a política educacional que é fraca e não tem 

um rumo definido; ou são os colegas mais novos que são menos sérios ou empenhados. 

- Desinvestimento – De acordo com Huberman (in Novoa, 2007), esta fase representa 

um desprendimento do final da carreira, durante o qual passam o testemunho aos mais 

jovens e preparam a sua retirada da vida profissional. É a altura em que as pessoas 

passam a investir mais em si como indivíduos e menos na componente profissional.  

García (2005) no que concerne o estudo de Huberman, agrupa os docentes em grupos 

distintos relativamente aos padrões de reação face a esta etapa: 

. Padrão positivista – Implica um interesse em especializar-se mais profundamente, uma 

maior preocupação com a aprendizagem dos alunos e a realização do seu trabalho com 

os seus pares com quem estabeleceu uma melhor relação.  

. Padrão defensivo – Bastante semelhante ao padrão anterior, porém, os docentes 

demonstram menos otimismo e uma atitude menos generosa face às experiências 

pessoais.  
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. Padrão de desencantamento – Estes indivíduos estão cansados e desanimados 

constituindo frequentemente uma barreira para a ação dos professores mais jovens.  

Burke (1990, in García, 2005) refere que a evolução do ciclo vital dos docentes não se 

constitui como um processo unívoco. Este deve ser perspetivado atendendo a duas 

dimensões distintas, a pessoal e a organizacional. A primeira relaciona-se com os 

fatores do foro pessoal que influenciam os professores como as relações familiares, as 

crises pessoais, entre outros. A dimensão organizacional, por sua vez, influencia a 

carreira docente através regulações da profissão, os estilos de gestão, as expetativas 

sociais, etc.   

 

2.4. SER PROFESSOR DE UMA MINORIA ÉTNICA 

Em Portugal não existem estudos focados nos professores de minorias étnicas que 

lecionam neste território. A informação mais concreta que é possível obter é através da 

D.G.E.E.C. (Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, 2012) que na 

publicação do Perfil do Docente apresenta dados referentes aos docentes segundo a sua 

nacionalidade. 

Conforme se pode observar no Gráfico 1, a maioria dos professores estrangeiros a 

lecionar em Portugal provém dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

(P.A.L.O.P.), nomeadamente Angola e Moçambique, embora a diferença relativamente 

Gráfico 1 – Distribuição dos docentes (%), segundo a nacionalidade (não portuguesa) 

(2010/2011) 
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às outras nacionalidades não seja significativa. Como a comunidade originária dos 

P.A.L.O.P. foi durante um período prolongado de anos a maior comunidade de 

imigrantes a residir em Portugal (Favilli et al 2004), seria expetável que houvesse uma 

diferença mais marcante. O facto de tal não acontecer poderá estar relacionado com o 

acesso à naturalidade portuguesa não só aos imigrantes cá residentes como igualmente 

aos seus descendentes, o que poderá significar que a existência de professores de origem 

africana, designadamente dos P.A.L.O.P. poderá ser maior do que a que está aqui 

registada. 

É também de salientar que existe uma elevada percentagem de franceses, ingleses e 

alemães a lecionarem em Portugal. Existe uma categoria denominada de “outros” que 

agregam outras nacionalidades não existindo porém uma discriminação relativamente à 

área geográfica desses docentes.  

Se no nosso país não se atribui grande importância a este segmento do corpo docente, já 

outros países, como os anglófonos, têm realizado inúmeros estudos no sentido de 

perceber o percurso destes professores e a sua influência, ou não, no sucesso escolar dos 

alunos, frequentemente também originários de uma minoria étnica. 

Através do estudo “The Teacher Status Project”, cujos resultados foram publicados em 

2007, conduzido por Mark Cunningham and Linda Hargreaves, foi concluído que, de 

uma forma geral, a principal razão para a entrada na profissão de indivíduos 

provenientes de minorias étnicas é a sua preocupação e a sua vontade de servir a sua 

comunidade, consituindo-se esta como uma profissão respeitável e desejável. Foi ainda 

salientado o desejo de ser tornar um exemplo para todos os alunos, particularmente os 

de minorias étnicas, que poderiam estar em risco de insucesso escolar.  

Hargreaves (2011) acrescenta ainda que os grupos que estudou também declararam ter 

escolhido a profissão de docente não pelo seu estatuto social mas devido a razões 

intrínsecas tais como; a melhoria do desempenho estudantil, o progresso no alcance da 

igualdade de oportunidades para todas as crianças, tornar-se um modelo para todas as 

crianças e para outros professores e influenciar aquilo que estes docentes entendem ser 

um sistema mono-cultural que falha no reconhecimento e na assunção das histórias e 

das identidades das crianças provenientes de minorias étnicas. Muitos destes professores 

sentiram que a existência de professores de minorias étnicas teria um grande impacto 

nas expetativas e nas ambições dos jovens.  
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Hargreaves (2011) mencionou igualmente que na sua obra “The Teacher Status Project” 

verificou-se que, quer os docentes quer a opinião pública, considerava que ser professor 

já não era considerada uma profissão com um elevado estatuto social, apesar da 

remuneração já não ser vista como o problema principal. Contudo, esta desvalorização 

social da profissão não desmotivou os indivíduos a tornarem-se professores. A sua 

motivação para ensinar era, frequentemente, uma ambição já antiga e que tinha sido, 

algumas vezes, inspirada por um professor de uma minoria étnica. Nesse estudo foi 

salientada a importância de se ser um modelo a seguir, um exemplo, como professor, 

para inspirar não apenas crianças mas também os professores brancos. Porém, Ross 

(2002) alerta para o facto do desejo dos jovens provenientes de minorias étnicas de não 

se tornarem professores residir nas suas próprias experiências no sistema educativo. 

Osler (in Ross, 2002) relata que alguns jovens sentem que as experiências racistas que 

eles tiveram na escola podem ser um impedimento para assumir uma função na qual 

eles próprios se tornarão parte do sistema. É ainda acrescentado que estes jovens 

pensam que se se tornarem professores irão ser racialmente assedidados pelos alunos. 

Esta ideia é reforçada por Cunninghan & Hargreaves (2007) quando indicam que o 

medo de uma potencial discriminação racista por parte de outros professores, pais e 

comunidades locais resulta na não participação em oportunidades de recrutamento em 

áreas com pouca ou nenhuma proporção de habitantes de minorias étnicas. Foster (1990, 

in Vieira, 2008) menciona mesmo que alguns professores Afro-Americanos 

vivenciaram conflitos com os colegas, diretores e pais brancos, sendo a sua competência 

profissional questionada apenas atendendo à sua raça.  

Ross (2002) indica diversos argumentos no que concerne à importância da existência de 

professores de minorias étnicas. A maioria resulta de algumas características específicas 

da natureza da ação educativa e da forma como o processo de ensino-aprendizagem está 

instituído no sistema educativo: 

 - Considera-se que o processo de ensino-aprendizagem é uma atividade formativa 

conduzida através de uma variedade de processos, alguns dos quais são explícitos e 

visíveis e outros que são subtis, praticamente invisíveis e fracamente compreendidos, 

mesmo até pelos responsáveis da ação educativa. Os vários processos de ensino-

aprendizagem, possuem uma enorme variedade de significados para os jovens, que se 

encontram num período das suas vidas fortemente formativo e marcante, desta forma, a 

pessoa que conduz este processo é uma parte fundamental do mesmo.  
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- A aprendizagem é um processo social que decorre através das interações entre o 

professor e o aluno, e o aluno com o aluno. As pessoas que se tornam professoras têm 

um papel crucial na determinação das relações sociais no âmbito das quais ocorre o 

processo de ensino-aprendizagem, assumindo uma forte posição de autoridade, 

confiança e poder. Quem ensina, bem como quem aprende, é por isso fundamental para 

todo este processo. Não é de forma leviana que uma sociedade determina quem é que se 

torna professor, já que essa escolha transmite uma mensagem importante para toda a 

comunidade educativa, sobretudo para os alunos.  

- O sistema de educação é destinado a todas as crianças e jovens de forma contínua e 

prolongada. Outros dos serviços sociais dos quais usufruimos fazemo-lo de forma 

ocasional e intermitente, já que, por exemplo, não pensamos vir a vivenciar o serviço de 

saúde como o fazemos com o sistema educativo.  

- O processo de ensino-aprendizagem decorre durante um longo período de tempo. Não 

obstante os conceitos referentes à aprendizagem ao longo da vida, este é um processo 

que exige que os jovens se submetam a um período de pelo menos onze anos de ensino. 

Assegurar que o corpo docente é representativo, certificando-se que há suficientes 

indivíduos de minorias étnicas, pode ser visto como algo apenas simbólico, porém os 

quatro pontos indicados anteriormente tornam essencial a questão a quem se confia a 

educação das crianças e jovens. Ter uma proporção representativa de minorias étnicas 

no corpo docente é crucial devido às suas características, à sua ubiquidade, à sua 

perserverança, à sua duração e importância como atividade social. A maioria dos 

professores de minorias étnicas sente a necessidade da existência de uma maior 

representação desses grupos na profissão de docente, quer para apoiar a aprendizagem 

dos alunos mas igualmente para encorajar uma crescente participação no sistema 

educativo pelas suas comunidades (Cunnignham, M., Hargreaves, L., 2007). Existem, 

de acordo com Ross (2002), três razões específicas para a necessidade de recrutar mais 

professores de minorias étnicas. 

Em primeiro lugar, a profissão de professor tem que ser capaz de refletir o espectro 

global das tradições sociais e culturais e sistemas na sua prática profissional coletiva. 

Cada um dos professores carrega consigo para o seu local de trabalho um conjunto de 

normas culturais e expetativas. Os bons professores são reflexivos e conscientemente 

auto-críticos no que respeita a esta questão, todavia nenhum de nós conseque 
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reconhecer todos os costumes culturais e socias que carregamos connosco. É 

fundamental que esta profissão de uma forma global consiga corresponder ao leque 

variado de culturas e diferenças sociais que a nossa sociedade contém. As sociedades 

atuais têm uma população diversificada e consequentemente uma grande multiplicidade 

de costumes, culturas, línguas, religiões e crenças. O sistema educacional necessita de 

uma equipa de profissionais que consigam abranger toda esta diversidade quer na sua 

prática pedagógica explícita quer nos seus comportamento e atitudes subconscientes. 

Quer o currículo formal quer o oculto devem ser trabalhados num sentido que reflita a 

variedade das práticas sociais na nossa sociedades, o que determina que esta profissão 

seja plena e concretamente enquadrada nessa multiplicidade de culturas e etnicidades 

existentes na sociedade. Com essa diversidade de professores será possivel aspirarmos a 

proporcionar um sistema educativo que de uma forma subtil faça com que cada 

indivíduo sinta que a sua cultura é reconhecida e valorizada, capacitando-o como 

estudante (Ross, 2002). Os professores de minorias étnicas consideram que os requisitos 

do currículo nacional limitam a sua capacidade de apoiar a aprendizagem dos alunos de 

minorias étnicas comprometendo as suas competências profissionais. Foi igualmente 

referido que a relutância de alguns professores em considerarem as necessidades de uma 

população crescentemente diversificada comprometeu o significado cultural e social das 

suas comunidades. A maioria dos professores de minorias étnicas considerou que a sua 

disponibilidade para pesquisar e compreender as diferenças sociais e culturais dos 

alunos de minorias étnicas e a capacidade de adaptação do processo de ensino-

aprendizagem de acordo com essas diferenças é um ponto central no seu 

profissionalismo. Isto permite-lhes desenvolver um currículo que responda às 

necessidades e motivações destes alunos, na condição de que este currículo fosse 

flexível suficiente para permitir tais adaptações. Contudo, alguns sentiram que os 

responsáveis das escolas subjugaram o seu profissionalismo às disposições inflexíveis e 

intransigentes do currículo nacional, ao ponto de alguns professores recorrerem a 

métodos subterfugiosos para transmitirem conhecimentos culturalmente relevantes para 

os seus alunos. Estes professores ressentiram-se da responsabilidade de ensinar o que 

eles consideravam ser um currículo nacional monocultural que julgava as outras 

culturas de forma depreciativa para toda a diversidade de alunos (Cunnignham, M., 

Hargreaves, L., 2007). 
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Em segundo lugar, o racismo e a xenofobia, individual ou institucional, continua a ser 

uma das maiores questões da sociedade contemporânea. O racismo na escola tem que 

ser explícita e fortemente confrontado, sobretudo porque este é um momento fulcral na 

vida das crianças e dos jovens, durante o qual se verifica o desenvolvimento e o 

estabelecimento do sistema individual de valores. É nesta fase do seu desenvolvimento 

que é possível interromper e desafiar o crescimento desse tipo de crenças e atitudes. 

Outro aspeto a considerar consiste nos seus efeitos quer nas comunidades minoritárias 

quer nas maioritárias, já que nas primeiras enquanto estudantes serão marginalizados e 

sentir-se-ão incapazes de prosseguir o seu percurso, resultando num imenso desperdício 

económico e social. Os grupos maioritários desenvolverão atitudes de intolerância e 

incapacidade de valorizar a diversidade. Combater comportamentos discriminatórios é 

importante em salas de aula e escolas, mas o racismo não é sempre explícito, óbvio ou 

até mesmo intencional. Apesar do racismo ser, muito justificadamente, uma 

preocupação relevante para todos os docente algumas das sutilezas do comportamento e 

prática e racista serão mais óbvios e mais facilmente identificáveis por professores que 

têm alguma experiência de ter sido alvo desse género de atitudes. Os professores da 

comunidade maioritária, embora possam estar bem intencionados, ter sido devidamente 

treinados e ser experientes em trabalho anti-racista, ainda lhes será difícil reconhecer e 

tomar consciência de muitas das formas de xenofobia, chauvinismo e racismo existentes 

na sociedade. 

Por fim, Ross (2002) acrescenta que são nessários exemplos, modelos, inspiradores para 

os alunos, particularmente para os provenientes de minorias étnicas. Estas estão 

geralmente fracamente representadas nos lugares de autoridade e prestígio na nossa 

sociedade. Existe claramente uma necessidade de existirem mais assistentes sociais, 

polícias, políticos, contabilistas, empresários, entre outros de minorias étnicas. Contudo, 

os professores estão inseridos numa categoria específica, eles são a única “face” da 

sociedade civil que todas as crianças irão conhecer, todos os dias durante todo processo 

de educação formal. Deste modo, é fulcral que esta “face” representativa do poder 

sovial seja vista como representando explicitamente toda a nossa sociedade, é neste 

ponto que a inclusão é essencial. A presença de professores oriundos de todos os grupos 

étnicos da nossa sociedade, bem como de todas as classes sociais, orientações sexuais, 

entre outros aspetos, significará que todos os alunos, qualquer que seja o grupo de onde 

seja proveniente, reconhecerão que os membros das minorias têm tanto poder e 
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prestígio como qualquer cidadão. Acrescente-se, ainda, que os alunos provenientes dos 

grupos minoritários consciencializarão-se de que eles também poderão ter expetativas 

de almejar à excelência, estima e autoridade.  

Ross (2002) alude também ao papel que os professores de minorias étnicas 

desempenham nas escolas devido à sua origem. Estes são frequentemente chamados 

para lidar com os pais ou com as crianças de minorias étnicas, sendo que afirmam sentir 

que o seu papel é legitimar as decisões da instiuição ou a ação de colegas pertencentes à 

comunidade maioritária, a qual se suspeita possa ter origem discriminatória. É-lhes 

também pedido que sirvam de tradutores nas reuniões de pais de uma forma exploradora 

e simbólica. 

É curioso que no estudo de Rasekoala (1997, in Vieira, 2008) foi revelado que quando 

inquiridos alunos brancos, negros e asiáticos sobre professores seus (igualmente 

brancos, negros e asiáticos), os três grupos escolheram unanimemente os professores 

negros em primeiro lugar. Ao terem que justificar a sua opção surgiram três aspetos em 

comum: 

“- Os professores negros são os mais rigorosos mas o trabalho é „feito‟. 

- Os professores negros são vistoscomo os mais justos e sem serem influenciados pela 

raça, género e, sobretudo, pelas capacidades académicas. „Com um professor negro 

qualquer aluno tem oportunidade, mesmo sendo pouco inteligente‟. 

- Os professores negros são vistos como os mais preocupados. „Se tu estás a ser 

agredido no corredor, alguns professores brancos passam e não fazem nada, mas um 

professor negro envolver-se-á sempre e porá fim „à situação‟” (ob.cit; 26).  

Sprinthall & Sprinthall (1993) acrescem ainda que é legítimo que quando o professor 

pertence a uma minoria se verifique o estabelecimento imediato de uma relação positiva 

com um aluno que tenha a mesma origem. Estes autores afirmam que a estes 

professores será mais fácil compreender as necessidades emocionais e motivacionais 

dos estudantes provenientes de minorias, o que não significa que a aceitação seja 

automática, sobretudo por parte daqueles que apesar de pertencerem a minorias têm um 

antecedente diferente do do docente. Ocasionalmente, sobretudo com adolescentes, é 

possível perceber certas insinuações de que o sucesso educacional do professor foi uma 

esmola e que este sucumbiu ao domínio da comunidade maioritária. Esta postura tende 
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a desaparecer rapidamente quando as qualidades humanas e a preocupação do professor 

para com os discentes se tornam evidentes. Assim, um professor de minoria étnica tem 

uma vantagem relativamente à relação pedagógica com os alunos também oriundos de 

uma minoria, comparativamente a um professor pertencente à maioria. Porém, enfrenta 

desafios bem mais difíceis ao ter de lidar com os preconceitos dos seus pares, dos 

encarregados de educação e da sociedade de uma forma geral.  
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3. SER ALUNO DE UMA MINORIA ÉTNICA 

Em Portugal nas mais recentes publicações do Ministério de Educação, nomeadamente 

as do Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação, não existem dados concretos 

referentes à nacionalidade ou grupo cultural dos alunos inscritos no sistema educativo. 

É necessário recuar ao ano letivo de 2003 / 2004 para poder analisar dados referentes a 

essa informação. É importante esclarecer que por “grupo cultural / nacionalidade” deve 

entender-se o conjunto dos alunos de nacionalidade estrangeira ou de nacionalidade 

portuguesa cujos ascendentes pertençam a um determinado “grupo 

cultural/nacionalidade” (GIASE, 2006). No ano letivo referido, existiam cerca de         

60 756 alunos pertencentes a essa categoria. A nacionalidade mais representada era a 

angolana, seguida da cabo-verdiana e em terceiro lugar a etnia cigana. Como era 

expetável existe uma abundante representação dos alunos provenientes dos P.A.L.O.P.. 

 

Quadro 1 – Alunos Matriculados no Ensino Básico segundo o grupo cultural  / nacionalidade em 2003/2004 

Fonte: G.I.A.S.E., 2005 

 

Quadro 1 (cont.) – Alunos Matriculados no Ensino Básico segundo o grupo cultural  / nacionalidade em 2003/2004 

Fonte: G.I.A.S.E., 2005 

Como Cardoso (1996) afiança, as estatísticas relativas ao insucesso escolar, 

nomeadamente a concernente à repetência e abandonos escolares, confirmam que as 

minorias étnicas estão numa situação desvantajosa no sistema educativo. Também Bruto 

 Total Etnia Cigana Angola Cabo-Verde Guiné-Bissau Moçambique São Tomé e Príncipe Brasil Timor 

1º Ciclo 35154 7216 5471 5558 1974 672 1211 3579 89 

2º Ciclo 11818 857 2159 1855 864 227 473 1375 22 

3º Ciclo 13784 217 2564 1887 932 334 516 1804 37 

Total 60756 8290 10194 9300 3770 1233 2200 6758 148 

 Moldávia Roménia Rússia Ucrânia India / Paquistão China União Europeia Outras nacionalidades 

1º Ciclo 514 510 270 1267 509 450 3217 2647 

2º Ciclo 176 163 114 364 142 211 1611 1205 

3º Ciclo 185 166 145 463 152 223 2290 1869 

Total 
875 839 529 2094 803 884 7118 5721 
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da Costa e Pimenta (1991), referem que apesar de já terem nascido em Portugal os 

filhos de imigrantes apresentavam taxas de insucesso escolar mais elevadas e em 

contrapartida menos oportunidades futuras de integração quer na sociedade quer no 

mercado de trabalho. Batalha (in Góis, 2008) exemplifica o caso dos jovens 

descendentes de famílias caboverdianas, os quais vivem, maioritariamente em bairros 

sociais e têm elevadas taxas de desistência e reprovação no ensino básico. Muitos 

abandonam o sistema educativo antes de terem concluído o 9º ano e por terem 

ultrapassado a idade limite para o fazer no regime normal. São escassos aqueles que 

voltam à escola na tentativa de o completar no ensino noturno.  

Um meio sócioeconómico desfavorecido influencia negativamente os processos de 

ensino-aprendizagem das crianças. Em sociedade etnicamente heterogéneas, problemas 

como salários baixos, desemprego, clandestinidade, falta de assistência média-social, 

habitações precárias afectam particularmente famílias pertencentes minorias étnicas 

(Cardoso, 1996). Cardoso (1996) afirma ainda que os docentes ao sobrevalorizarem as 

condições sociais desses alunos poderá influenciá-los a adoptarem atitudes de 

desistência ou de demissão do seu dever de proporcionar a todos os discentes igualdade 

de oportunidades para o sucesso educativo. 

O percurso escolar dos alunos oriundos de minorias étnica é logo à partida mais difícil e 

desvantajoso do que dos alunos pertencentes à cultura dominante. Estes usufruem de um 

trajeto de vida cujos modelos e sistemas estão feitos à sua medida quanto aos objetivos, 

conteúdos, metodologias de ensino, processos de avaliação e estilos de ensino e de 

aprendizagem. Quer na escola, quer no mercado de trabalho, tudo é veiculado através da 

sua língua e no contexto da sua cultura, privilegiando os conhecimentos, as 

competências, os valores e as atitudes da sua comunidade. Em oposição, aos alunos de 

minorias étnicas é-lhes exigido que seja bilingues e biculturais para poderem usufruir 

das mesmas oportunidades escolares que os restantes e possam obter sucesso educativo 

(Cardoso, 1996). 

 

3.1. A FAMÍLIA 

Durante milhares de anos a socialização das crianças era uma responsabilidade e função 

das famílias. Porém, devido às mudanças na sociedade essa realidade tem vindo a 
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modificar-se, são disso reflexo as novas estruturas familiares e as crescentes exigências 

do mercado de trabalho que retira aos pais o tempo necessário para acompanharem os 

seus filhos.  

A família tem um papel de relevo na evolução de uma criança. É no seio familiar que 

esta começa a vivenciar as primeiras experiências, apropriando-se de um conjunto 

variado de normas e formando um sistema estruturado de relações duráveis. A 

socialização primária da criança é realizada no contexto social e cultural do meio 

familiar (Cosme & Trindade, 2002). Bernstein (in Cosme & Trindade, 2002) defendeu 

que ao entrar na escola criança irá passar por um processo de descontextualização e 

recontextualização, tão mais acentuado quanto maiores forem as assimetrias entre a casa 

e a escola, quanto mais a cultura da família se distanciar da cultura dominante, quanto 

mais restritos os códigos linguísticos familiares e mais complexos os códigos 

linguísticos da escola. Bronfenbrenner (1987, in Cosme & Trindade, 2002) acrescenta 

que é devido à importância destes dois contextos, o familiar e o escolar, para o 

desenvolvimento de um indivíduo que é tão fulcral que entre eles não existam barreiras 

intransponíveis, sendo essencial que comuniquem entre si e que desenvolvam uma 

relação de conhecimento, compreensão, respeito, proximidade e valorização mútua. Se 

esta relação se concretizar as crianças poderão usufruir de uma transição tranquila de 

um contexto para o outro, desempenhando, logicamente, diferentes papéis que não se 

contradizem mas que se articulam entre si (Cosme & Trindade, 2002). 

Vários estudos têm demonstrado que as vantagens do envolvimento dos pais no 

desenvolvimento da criança e no seu sucesso escolar e social. Ao envolverem-se os pais 

estão a contribuir para a integração escolar dos seus filhos, impulsionando o seu 

rendimento escolar concomitantemente com uma progressiva valorização da escola. 

Assim, as crianças sentem-se mais icentivadas e apoiadas o que irá influenciar 

positivamente as suas perspectivas de escolarização, bem como as expetativas dos 

professores relativamente a estes alunos (Cosme & Trindade, 2002). É também 

essencial para a escola conhecer o ambiente familiar, designadamente tudo o que possa 

afectar o desenvolvimento normal da criança, tal como as separações dos pais, as 

doenças e os dramas, para que os professores possam realizar os ajustes necessários. 

Será impossível perceber os sucessos ou insucessos escolares dos alunos sem termos 

conciência do seu ambiente familiar, no qual continua a ser desenvolvida a sua 

personalidade e o seu sistema de valores (Almeida, 2005). 
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A par com estes benefícios têm sido também indicados os efeitos negativos das 

descontinuidades entre a família e a escola, sobretudo nas famílias oriundas do meios 

sociais mais desfavorecidos e que utilizam códigos linguísticos mais distantes da cultura 

dominante, valorizado e reproduzida pela escola (Cosme & Trindade, 2002). Stephen 

Stoer (1993, in Silva, 2003:65) afirma que “ (…) a escola é concebida de forma a servir 

o aluno que corporiza as características da criança-tipo que frequenta o sistema 

educativo. E o aluno assim concebido será uma criança portuguesa, branca, de classe 

média, oriunda de meios urbanos e que professa a religião católica”, assim a escola 

acaba por reproduzir as desigualdades escolares e sociais existentes na sociedade. Henry 

(1996, in Silva, 2003:64) acrescenta mesmo que a escola “enquanto instituição de 

classe média, possui códigos não escritos de comportamento quepodem construir uma 

barreira subtil ao envolvimento de alguns pais.”. Assim, de acordo com Silva (2003) os 

professores são elementos chave no estabelecimento das relações com os pais, até 

porque na maioria das vezes a inicitiva de comunicação parte da escola. 

Contudo, embora se verifique uma crescente aproximação entre a família e a escola, 

esta relação é ainda frágil sendo caracterizada frequentemente como um “diálogo de 

surdos”, originando obstáculos criadores de desconfianças mútuas que contribuirão para 

a adopção de comportamentos retraídos que reforçam as desconfianças iniciais (Vieira, 

1996). A indefinição de responsabilidades e poderes gera um medir de forças que 

fortalece as divergências já existentes entre as duas instituições (Montandon & 

Perrenoud, 2001). Por um lado, os pais advogam o seu direito de zelar e intervir no 

funcionamento da escola, o que lhes permite velar pelos interesses dos seus filhos. De 

facto, é importante salientar que a participação dos pais na vida da escola é, acima de 

tudo, um direito (Almeida, 2004). Do outro lado encontramos os professores que 

perspetivam os pais como pessoas pouco conhecedoras de métodos pedagógicos ou 

administração escolar, considerando-os como um grupo que exerce pressão sobre a 

escola de uma forma destrutiva. Acreditam, ainda que o seu dever é de apenas indicar 

algumas informações sobre o percurso escolar dos seus educandos, defendendo o direito 

a exercer a sua profissão sem qualquer controlo ou intromissão (Montandon, 2001). 

Stoer & Cortesão (2005), caracterizam o pai responsável como sendo aquele que se 

envolve numa parceria responsável e colaborativa com os professores e a escola.  

Num estudo exploratório concernente ao envolvimento dos pais nas escolas portuguesas 

centrado nas relações entre as escolas e os pais de baixo estatuto socioeconómico, 
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realizado em 1989, Don Davies, verificou que cada uma das partes refere razões 

diferentes para que não haja a relação desejável entre as duas instituições. Os 

professores afirmaram que o fraco envolvimento dos pais no quotidiano escolar 

justificava-se pela sua falta de interesse em participar, pelas diferenças culturais entre a 

escola e a família, pela lacuna de conhecimentos e pelas baixas expetativas 

relativamente à escolaridade dos filhos. Já os pais indicaram, como razões justificativas 

da situação já referida, a incompatibilidade de horários, as experiências negativas 

vividas na escola no passado, o desconhecimento da instituições e o facto de serem 

apenas chamados à escola quando os filhos provocam problemas. Foi ainda revelado 

pelo mesmo estudo que os professores apresentavam alguma desconfiança quanto aos 

pais e não se empenhavam no seu envolvimento na vida escolar. Contudo, os pais, em 

relação aos professores e à escola, declararam ter expetativas bastante positivas apesar 

de participarem pouco no processo educativo. 

Nunes (2004) sintetizou as seis formas de participação parental na escola que Epstein 

(1984, in Nunes 2004) elaborou e que se tornou um modelo. Assim, apresentam-se 

seguidamente as seis tipologias.  

- Tipo 1 – Obrigações básicas das famílias – A escola auxilia as famílias, sobretudo as 

mais carenciadas, a cumprir com as suas obrigações básicas: bem-estar, afecto, saúde, 

alimentação e vestuário. As escolas informam as famílias para que estas melhor possam 

dar resposta a esta necessidade, o que pode ser feito através do recurso aos “media” 

locais e boletins informativos (Nunes, 2004). 

- Tipo 2 – Obrigações básicas das escolas – A escola tem o dever de informar as 

famílias relativamente aos progressos dos alunos, bem como dos programas educativos 

escolares, o que pode ser realizado através de diversos meios (Nunes, 2004). 

- Tipo 3 – Envolvimento na escola – A família participa voluntariamente nas atividades 

escolares tais como realização de festas, comemorações, visitas de estudo ou mesmo 

atividades lectivas (Nunes, 2004). 

- Tipo 4 – Envolvimento em actividades de aprendizagem em casa – Estas atividades 

consistem no apoio à realização dos trabalhos de casa, à supervisão do estudo ou à troca 

de ideias sobre o trabalho escolar (Nunes, 2004). 
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- Tipo 5 – Participação na tomada de decisões – Esta prática implica a participação em, 

por exemplo, Associações de Pais ou Conselhos Pedagógicos, sendo que o grande 

desafio é conseguir que todas as famílias e alunos, independentemente da sua cultura ou 

estatuto socioeconómico se envolvam nessas estruturas escolares (Nunes, 2004). Em 

contrapartida, alguns estudos demonstraram que as classes média e alta conseguem 

controlar uma parte significativa das associações de pais, sendo que o seu poder de 

participação era exercido no sentido da tomada de decisões a favor dos seus próprios 

filhos, contribuindo assim para a manutenção das desigualdades escolares (Silva, 2003). 

- Tipo 6 – Colaboração e intercâmbio com a comunidade – Este tipo de envolvimento é 

respeitante à partilha de responsabilidades e de recursos entre a escola e as instituições 

comunitárias que trabalham com as crianças e os jovens (Nunes, 2004). 

Henriques (2006), concluíu, no seu estudo, que as práticas de envolvimento parental do 

tipo “participação na tomada de decisões” não têm grande influência na melhoria do 

desempenho dos alunos. Acresce ainda a pouca participação nos processos deliberativos 

das famílias distanciadas da cultura escolar (Marques, 1998). Já as práticas de 

envolvimentos das famílias no apoio ao estudo em casa têm efeitos bastante positivos 

no desempenho dos alunos. Todavia, estas práticas nem sempre estão ao alcance de 

famílias mais desfavorecidas ou culturalmente mais distanciadas da comunidade 

(Henriques, 2006). Assim, quando se planificam atividades ou formas de envolver as 

famílias é necessário ter em atenção todas as famílias para não se acentuarem ainda 

mais as desigualdades em detrimento do sucesso educativo de todosos alunos. 

Já Henderson (cit. por Davis 1992) concluíu que os filhos cujas famílias se envolvem na 

escola conseguem melhor aproveitamente pois como afirma Commer (cit. por Davis, 

1992:25) "(...) o sucesso traz o sucesso e a auto-confiança e, como resultado, os pais 

ficam motivados para participarem ainda mais. Quando os pais têm uma relação 

positiva com os professores eles podem ajudar os filhos a terem um comportamento 

correcto na escola". 

Rocha-Trindade (1995) explica que os baixos níveis de escolaridade dos pais, a 

subsequente fraca integração profissional e social e consequentes constrangimentos em 

proporcionar condições materiais (alimentação equilibrada, habitação condigna, 

material escolar adequado, entre outros) e humanas (tempo disponível para acompanhar 

a vida escolar, fracas aptidões intelectuais e culturais etc.) essenciais ao sucesso escolar 
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condiciona o processo de ensino-aprendizagem dos seus filhos. É assim complicado 

para estas famílias, nestas condições, envolverem-se na comunidade educativa. Todavia, 

o facto de não terem o tempo ou os conhecimentos para apoiarem os seus filhos não 

significa que não tenham expetativas relativamente aos mesmos. Vieira (2008), afirma 

que para as famílias de minorias étnicas a escola ainda é vista como um meio de atingir 

um fim, um futuro melhor. No estudo que a autora desenvolveu, as mães entrevistadas, 

oriundas de minorias étnicas, mencionaram que desejavam que os seus filhos 

concluíssem os seus estudos pois acreditavam que essa seria a forma de terem um 

emprego. As suas expetativas eram elevadas e aspiravam a que exercessem profissões 

liberais como médico ou advogado, afirmando mesmo que queriam que os seus filhos 

tivessem uma vida diferente da sua. Esta postura significava que estas mães 

depositavam na escolarização dos seus descendentes a possibilidade de ascender 

sociavelmente (Vieira, 2008). 

O fundamental é relembrar que, como afirma Avelino (2004:73) “(...) a escola é feita 

de, por e para pessoas: Alunos, os Educadores da Escola (Professores e não só) e os 

Pais.” 

 

3.2. A LÍNGUA 

A linguagem ao longo dos tempos tem sido identificada como intermediária entre o 

Homem e as coisas. Consiste num universo de signos que permite à Humanidade 

comunicar entre si, mas também tem uma função de mediação já que é o instrumento 

através do qual o Homem se dirige para as coisas do Mundo (Renaud, 1990).  

O domínio da língua, através da qual se processa todo o processo de ensino-

aprendizagem e são veiculadas as principais informações inerentes ao funciondamento 

da instituição escola, é fundamental.  

A língua materna das minorias étnicas associada a uma visão determinista da classe 

social são fatores entendidos pelos professores como obstáculos ao aproveitamento 

escolar. Por exemplo, o crioulo caboverdiano é frequentemente denominado como 

português mal falado e indicado como um fator de interferência na aprendizagem da 

língua portuguesa (Ferreira in Góis, 2008). Como o português é utilizado na maioria dos 

casos como uma segunda língua a sua aprendizagem é quase exclusivamente feita na 
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altura da entrada na escola. As normas de comunicação e estrutura existentes na escola 

espelham os valores e os modelos da classe média, o que resulta frequentemente, para 

uma criança dum meio social diferente em problemas de má interpretação e incorrecta 

avaliação das suas capacidades (Sim-Sim, 1989). As consequências daí decorrentes, 

para além das óbvias relacionadas com o aproveitamento escolar, prendem-se com a 

autoestima, autoconfiança e motivação por parte destas crianças que se vêem privadas, 

no meio escolar, de um dos símbolos da sua identidade e meio de comunicação no 

contexto da sua cultura (Cardoso, 1996). Cardoso (1996:29) indica três processos 

através dos quais as diferenças linguísticas entre o português padrão e o crioulo, 

associadasa posturas desadequadas dos docentes relativamente a essas diferenças 

desfavorecem as crianças: 

“a) as interferências linguísticas devidas às diferentes estruturas, sons e significados 

delínguas diferentes (crioulo e português), criando confusões, falta de compreensão e, 

consequentemente, fraco desempenho em português falado e escrito.  

b) as críticas dos professores ao modo como as crianças falam português podem excluir 

ou restringir a sua participação no processo de aprendizagem e afectar a sua auto-

confiança. 

c) a não consideração do crioulo no processo de ensino / aprendizagem, pelo menos 

como estratégia de motivação e ajuda na aprendizagem do português pode ser 

entendida como desvalorização do crioulo enquanto elemento fundamental da 

identidade cultural das crianças.” 

A escola tem como objectivo proporcionar a todos os alunos igualdade de 

oportunidades de desenvolver as suas capacidades, independentemente das diferenças 

inerentes às diversas condições sócioculturais de origem. Deste modo, torna-se 

imperativo que o sistema educativo tenha a capacidade de lidar com a heterogeneidade 

social, cultural e linguística que caracteriza a comunidade escolar na nossa sociedade, o 

que está logicamente dependente da formação de professores, do desenvolvimento dos 

currículos, da prática pedagógica, entre outros fatores. (Sim-Sim, Duarte, Ferraz, 1997) 

É importante relembrar que o domínio de uma língua não é apenas aprender o código 

convencional das correspondências entre sons e grafemas, mas sim ter a capacidade de 
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compreender e usar as formas e tipos de material escrito exigidos pela sociedade (Sim-

Sim, 1989) 

Atualmente reconhece-se que um bom nível de proeficiência na língua materna, o 

domínio de conceitos gramaticais básicos, o nível de mestria atingido na leitura e na 

expressão escrita, constituem fatores de sucesso na generalidade das disciplinas 

curriculares (Sim-Sim, Duarte, Ferraz, 1997). Dias & Nunes (1998) reforçam esta ideia 

afirmando que desempenhos baixos no domínio adequado da escrita e da leitura podem 

originar bloqueios gerais na aprendizagem, assim como desinvestimento e desintegração 

progressiva do jovem no contexto escolar, resultando, por vezes, em comportamento 

desajustados e um baixo autoconceito académico.   

 

3.3. OS PROFESSORES 

Segundo a OCDE (2005), a investigação tem vindo a concluir que a qualidade dos 

professores e o seu método de ensino é o factor mais importante para explicar os 

resultados dos alunos.  

Hoje em dia a população escolar é muito diversificada com alunos oriundos de várias 

minorias étnicas. De acordo com Nóvoa (2004) o aluno-tipo já não existe e temos à 

nossa frente o que ele designa de “diversidade explosiva”, ou seja, formada por alunos 

de várias origens mas também por alunos que apesar de quererem estar na escola não 

têm como objectivo estudar ou aprender. Como Charlot et al. (1992, in Vieira 2008) 

explica, numa sociedade racista o sucesso escolar para os jovens de minorias étnicas não 

se traduz na conquista de um bom emprego ou uma situação social favorável, por isso 

não vêem a escola como um meio para melhorar a sua vida, o que resulta em pouco 

empenho no trabalho escolar. A verdade é que é impossível ensinar um aluno que não 

queira aprender e, de acordo com Nóvoa (2004), nenhum professor estava preparado 

para lidar com essa situação. Os obstáculos que estes alunos levantam sublinham a 

importância da dimensão humana e relacional do ensino, para esse confronto diário ao 

qual os professores estão sujeitos (Nóvoa, 2004).  

Conforme Vieira (2008) explana, os professores desvalorizam os discentes oriundos de 

minorias étnicas devido às suas características de personalidade (são desequilibrados, 

rebeldes, não têm valores), às suas características étnicas (a emissão de expressões 
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desprestigiantes), ao seu estatuto económico (o seu desfavorecimento), aos seus 

cuidados familiares (porque não se alimentam convenientemente, porque sofrem 

castigos físicos), ao seu trabalho escolar (por não apresentarem hábitos de trabalho) e 

sobretudo aos seus comportamentos sociais (por serem conflituosos, intolerantes, 

violentos e provocadores). Zeichner (1993) corrobora esta ideia afirmando que os 

professores percepcionam a diversidade cultural como um problema que coloca em 

risco a qualidade do ensino devido às dificuldades que os alunos provenientes de 

diferentes grupos étnicos e culturais apresentam, mormente as que concernem o 

domínio da língua oficial da sociedade dominante, o não cumprimento das normas e 

regras da escola e da nova sociedade em que se inserem e uma relação complicada, 

frequentemente, entre a família e a escola. O mesmo autor menciona também que os 

docentes apresentam dificuldades em gerir a diversidade cultural não beneficiando da 

mesma como recurso no processo de ensino-aprendizagem. Todavia, todos os 

professores declaram tratar todos os alunos de forma igual, contudo é parco o 

conhecimento relativamente à diversidade com que se confrontam na sala de aula 

(Zeichner, 1993). Esta ideia de tratar todos os alunos de igual forma é uma falsa 

igualdade, na prática o que significa, segundo Cardoso (1996) é que as minorias têm de 

ser assimiladas e de adaptar à cultura dominante. Aplicar um tratamento igual para 

todos quando estes são todos diferentes entre si não é proporcionar igualdade de 

oportunidades para cada indivíduo, não correspondendo, indubitavelmente às 

necessidades dos alunos (Cardoso, 1996). John Dewey (in Perotti, 1997:53) afirma 

“Ninguém é desprovido de preconceitos” e acrescenta “e quando alguém julga não os 

ter, esta presunção é, sem dúvida, o pior dos preconceitos.”. É não só pior mas 

igualmente mais perigoso, pois ao não ter consciência das suas limitações o docente não 

conseguirá transformar nem a sua individualidade nem a sua prática pedagógica, de 

forma a proporcionar uma verdadeira igualdade de oportunidades.  

Mesmo inconscientemente os professores influenciam o processo de ensino-

aprendizagem dos seus alunos e consequentemente o seu (in) sucesso escolar. Um dos 

aspetos mais importantes desta influência consiste nas expetativas criadas. Segundo 

Oliveira, citado por Silva (2008:120), o conceito de expectativa “pode revestir pelo 

menos três significados: simples crença, percepção ou esperança vaga do professor 

sobre a realização ou o comportamento do aluno mas sem o influenciar; atitude, 

pressentimento ou prognóstico mais ou menos baseado na experiência ou estereótipos e 



 
 

48 
 

que interferem na realização do aluno; expetativa manipulada ou induzida 

artificialmente desde fora e que enviesa, através de algum artefacto, o pensar e agir do 

professor, levando de qualquer forma que o aluno corresponda a essas expectativas 

artificias”.  

A mesma autora refere na sua obra um estudo realizado por Rosenthal e Jacobson 

relativo aos efeitos das expetativas em contexto escolar. Tentou-se comprovar o efeito 

das expetativas do professor sobre o rendimento escolar dos alunos. A conclusão obtida 

afirma que a expetativa que um professor tem do rendimento do aluno pode cumprir-se 

por si mesma, independentemente de qualquer relação com a capacidade do indivíduo, 

consubstanciando-se num tratamento diferenciado por parte dos professores como 

resultado das falsas expectativas inculcadas, decorrendo daí a profecia 

autoconfirmatória. Esta consiste numa situação em que as perspectivas relativas às 

capacidades dos alunos e o posterior desenvolvimento da acção, com base nestas 

percepções, as tornam verdadeiras, ao longo do um determinado período de tempo. Ou 

seja, os alunos em relação aos quais se espera que tenham um bom desempenho tendem 

a apresentar progressos, aqueles de quem não se espera um bom desempenho têm 

tendência para alcançar resultados menos bons que os do primeiro grupo e por fim, mais 

preocupante, os alunos que contrariando as baixas expetativas do professores fazem 

progressos são vistos negativamente por estes (Vieira, 2008, Sprinthall & Sprinthall, 

1993).  

Os professores tendem a criar, frequentemente inconscientemente, com base na sua 

cultura e classe social os perfis de “bons alunos”. Estes são aqueles que mais se 

aproximam dessas referências e em face dos quais o professor terá expectativas mais 

elevadas. Porém, se o aluno não se enquadra nesse perfil as expectativas serão baixas 

bem como o esforço e a dedicação do docente. Esta postura por parte do docente irá 

afectar a auto-estima, a auto-confiança e motivação dos referidos alunos conduzindo a 

situações de insucesso (Cardoso, 1996). 

Em suma, o docente prevê um determinado comportamento do discente agindo de 

acordo com essa percepção, este último percepciona as expectativas do professor 

orientando a sua acção de acordo com essas o que conduz ao reforço daquilo que era 

expectável (Silva, 2008). Esta perspectiva é corroborada por Arends (1995), autor que 



 
 

49 
 

sistematiza o processo cíclico das expectativas do professor conforme se apresenta na 

figura 1. 

Figura 1 – Processo cíclico das expectativas do professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arends, 1995:160 

As expectativas dos professores podem ser criadas e desenvolvidas a partir de diversos 

elementos como por exemplo o vestuário, a postura corporal, a língua através da qual se 

expressam, as características físicas, a posição social, o sexo, a origem étnica, entre 

outras. Uma classe social baixa e a pertença a uma minoria étnica são dois dos factores 

que conduzem a uma maior subestima das capacidades e desempenho dos alunos em 

oposição aos alunos de classe social média e alta pertencentes à maioria culturalmente 

dominante. (Silva, 2008) 

Sprinthall & Sprinthall (1993) mencionam que o sociólogo Howard Becker demonstrou 

já há bastantes anos a importância da classe social do aluno. Os professores 

perspetivavam como melhores alunos os que eram provenientes da sua própria classe 

social, tendo receio de represálias por parte dos pais das classes sociais inferiores à sua. 

De uma forma geral, os professores revelam expetativas mais baixas em relação aos 

alunos de classe social inferior do que aos de classe média, consequentemente irá 

exercer um ensino menos eficaz com essas crianças. Existiam, igualmente, diferenças de 

tratamento pois as crianças provenientes das classes sociais mais desfavorecidas podiam 

ser tratadas com severidade enquanto as oriundas de classes mais favorecidas estavam 
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isentas. Foi também revelada a preocupação dos docentes com os pais das classes mais 

altas, por estes poderem contactar os seus superiores hierárquicos com reclamações 

relativamente às acções dos professores para com os seus filhos (Sprinthall & 

Sprinthall, 1993).  

A origem étnica é também um dos fatores que poderá influenciar a criação, ou não, de 

expetativas. Quando os professores possuem determinados estereótipos negativos 

relativamente a algumas minorias étnicas, os alunos pertencentes a estas serão alvo de 

uma subestimação das suas capacidades, potencialidades e potenciais atitudes. 

Sprinthall & Sprinthall (1993) fazem referência, na sua obra, ao primeiro grande estudo 

que examinou em detalhe os resultados escolares dos alunos, cuja origem étnica era 

diferente da do professor. Esta investigação foi realizada por Eleanor Leacock e seus 

colaboradores na Escola de Bank Street em Nova Iorque. As suas conclusões 

consistiram na verificação da existência de um padrão bastante sistemático de atitudes e 

expetativas negativas em relação aos negros de classe social baixa, oriundos do ghetto. 

As expetativas, por parte dos professores, eram baixas no início da escolaridade básica e 

iam progressivamente decrescendo à medida que os alunos iam continuando a estudar. 

Em Portugal, Correia (1992, in Vieira 2008) revelou que os professores tendem a 

manifestar expetativas mais baixas em relação aos resultados escolares das crianças 

caboverdiana, encarando essa situação como uma inevitabilidade, pois como afirma “os 

julgamentos prévios do professor em relação aos resultados dos alunos tendem a ser 

confirmados no final do ano letivo.” (ob.cit.;21).  

Tudo o que está inerente às estruturas e processos escolares (a natureza etnocêntrica do 

currículo; a insuficiência e inadequação dos materiais; a organização dos tempos e 

espaços; as formas de planificação, implementação e avaliação curriculares; ausência de 

mecanismos adequados de apoios e complementos educativos, etc.) contribuem para o 

(in)sucesso dos alunos (Cardoso, 1996). Porém, nem todos estes aspectos estão ao 

alcance dos professores para serem mudados ou adaptados. O currículo e a gestão da 

sala de aula são componentes na qual o professor ainda tem algum influência, não 

obstante do etnocentrismo que ainda poderá caracterizar o currículo formal. Neste 

sentido, o docente pode selecionar e/ou redefinir o relevo a atribuir aos objetivos e 

conteúdos mais representativos da diversidade culturalexistente na 

turma/escola/comunidade, adoptar as estratégias de ensino mais adequadas ao contexto 
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em que trabalha, implementar modalidades e técnicas deavaliação compatíveis com a 

heterogeneidade cultural e com a diversidade deritmos e processos de aprendizagem 

(Pereira, 2004). A organização e o projecto da escola, visíveis através de documentos 

como os Projectos Educativos, os Projectos Curriculares ou o Plano Anual de 

Atividades, são questões que também podem ser influenciados pela ação docente, 

através de sugestões e atividades desenvolvidas. Cardoso (1996), sugere que a escola 

como um todo deve organizada em função da população que a frequenta para que as 

práticas de uma verdadeira educação intercultural possam ser implementadas.  

Na Educação Intercultural é fundamental que os professores desenvolvam atitudes não 

etnocêntricas e questionem práticas educativas tradicionais no sentido de proporcionar 

igualdade de oportunidades a crianças diferentes da maioria dominantes (Cortesão, 

2005). Como afirmam Rocha-Trindade, Mendes, Albuquerque “Posturas e preconceitos 

contrários à vontade de conhecer, ao interesse pela vivência dos outros, ao respeito 

pelas suas crenças e referências morais, são barreiras que têm de ser destruídas pela 

introdução de uma metodologia intercultural em todas as fases do processo educativo” 

(1997:74). É fulcral que os professores não se perspectivem como agentes da 

aculturação destes alunos mas que em face da diferença a acolham e a potenciem 

durante o processo de ensino-aprendizagem.  
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II - OPÇÕES METODOLÓGICAS DA INVESTIGAÇÃO 

 

Em Portugal, existe pouca informação relativamente à quantidade ou à localização de 

professores de origem africana no exercício da docência no nosso país, como também 

não há estudos aprofundados que analisem os percursos e as vivências destes nas 

escolas. Não existindo dados de suporte a partir dos quais possamos formular hipóteses, 

pensámos ser adequado realizar um estudo exploratório cujo objecivo se estabeleça 

como o dar a conhecer a vivência destes profissionais nas escolas, bem como, o 

percurso que tiveram de percorrer para alcançar essa profissão. Assim, optámos por 

realizar uma investigação qualitativa que permitisse compreender os fenómenos 

educativos a partir da indução dos significados particulares e complexos de cada 

indivíduo. De igual modo consideramos que, o recurso à metodologia qualitativa 

permite-nos conhecer e compreender os pontos de vista dos sujeitos para, 

posteriormente, procedermos à sua interpretação. “A abordagem qualitativa requer que 

os investigadores desenvolvam empatia para com as pessoas que fazem parte do estudo 

e que façam esforços concertados para compreender vários pontos de vista” (Bogdan e 

Biklen, 1994:287). 

Por ser uma investigação de caráter exploratório os seus resultados não poderão ser 

generalizados, pretendendo-se que abra campo para futuras reflexões e investigações. 

Estudar toda a população com este perfil constituiria um trabalho deveras moroso e 

aprofundado que não se enquadra numa dissertação de mestrado, assim é necessário ter 

consciência que a reduzida dimensão da amostra não poderá ser representativa de toda a 

diversidade de percursos e realidades vivenciados por professores com origem africana 

a lecionar em Portugal. Desta forma, a preocupação que assistiu à recolha de dados foi o 

modo como estes percursos e realidades foram e são vividas, interpretadas e explicadas.  

O instrumento de recolha de dados selecionado foi a entrevista atendendo a que o 

objetivo foi o de aprofundar vivências pessoais, acontecimentos e factos. 
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1. ENUNCIAÇÃO DO PROBLEMA 

“(...) professor é a pessoa. E que a pessoa é o professor. Que é 

impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. Que 

ensinamos aquilo que somos e que, naquilo que somos, se 

encontra muito daquilo que ensinamos.” 

 (Novoa, 2003:38).  

De acordo com Lima (2003), a definição do problema de investigação constitui uma das 

fases mais complexas da investigação. Representa o ponto de partida que vai dirigir 

todo o processo, toda a estratégia de investigação, limitando o campo de estudo e 

orientando as formas de recolha de dados (Lima, 2003). Merriam (1988) reforça esta 

ideia indicando que a definição do problema e das questões de investigação que daí 

surgem está profundamente associada com as opções metodológicas, assim como com a 

evolução da investigação. O processo de investigação é definido pelas opções 

selecionadas devendo, nesse sentido, ser coerente.  

Nesta investigação, o que propomos fazer é procurar traçar o perfil de professores de 

origem africana a lecionar em Portugal. Definiram-se assim algumas questões de 

investigação que iremos tentar esclarecer no desenvolvimento do trabalho de 

investigação: 

- Como foi o percurso escolar dos professores enquanto alunos? 

- Como é que foram influenciados por outras pessoas no seu percurso enquanto alunos? 

- Como era a relação dos professores enquanto alunos com os vários elementos da 

comunidade educativa? 

- Porque é que estes indivíduos se quiseram tornar professores? 

- Como foi o percurso profissional? 

- Como é a relação dos professores com os vários elementos da comunidade educativa? 

- Como é que a sua origem africana influencia os seus métodos de ensino? 

No fundo, pretende-se caracterizar os trajectos, obstáculos, desafios e vivências dos 

professores de origem africana que lecionam em escolas em Portugal, dar-lhes voz. 
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2. A AMOSTRA 

A investigação não foi circunscrita geograficamente. Tal deve-se ao reduzido número de 

professores portugueses de origem africana em exercício tornando inútil fazer qualquer 

tipo de limitação geográfica dado que o fundamental foi obter a sua disponibilidade para 

participar no estudo independentemente de onde se localizam. A amostra foi uma de 

conveniência. Verificou-se uma elevada dificuldade em contactar docentes com este 

perfil e que estivessem na disponibilidade de participar.  

 

3. A ENTREVISTA 

O método de recolha de dados foi o da entrevista. Segundo Quivy e Campenhoudt 

(2008), a entrevista permite um contacto directo entre o investigador e os seus 

interlocutores, contribuindo, de acordo com Abeledo e Fuentes (1989), para penetrar no 

mundo do outro, naquelas coisas que não se podem observar directamente 

(pensamentos, sentimentos, intenções). Estrela corrobora esta opinião afirmando que 

permitem não só caracterizar o processo em estudo, mas também, obter informação 

sobre o real, bem como sobre os quadros conceptuais dos entrevistados (1994:342). 

Segundo Bogdan e Biklen (1994) a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos 

na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente 

uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo. Este 

método permite a recolha intencional de dados através de um discurso contínuo pelo 

entrevistado relativamente a um determinado tema.  

Jarry Richardson, citado por Abeledo e Fuentes (1989), afirma que as entrevistas podem 

ser classificadas quanto ao seu grau de liberdade como: diretivas, perguntas pré 

formuladas e com uma ordem estabelecida; semi-directivas, o entrevistador usa um 

guião de conteúdos a serem focados; não directivas, o entrevistado desenvolve as suas 

opiniões e informações da maneira que julga mais adequada. 

Considerei que o tipo de entrevista que melhor se adapta a esta investigação é a 

entrevista semi-directiva, já que após a elaboração, por parte do entrevistador, de um 

guião inicial o entrevistado tem a liberdade para o flexibilizar e adaptar ao longo da 

entrevista. Este tipo de entrevista caracteriza-se pela inclusão de perguntas abertas num 

determinado guião, sobre as quais é fundamental receber uma informação da parte do 
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entrevistado. Essas mesmas perguntas não serão necessariamente colocadas pela ordem 

em que foram anotadas e de acordo com a formulação prevista. Neste tipo de entrevista, 

o entrevistador, “tanto quanto possível, «deixará andar» o entrevistado para que este 

possa falar abertamente, com as palavras que desejar e pela ordem que lhe convier” 

(Quivy & Campenhoudt, 2008:192). Desta forma, o papel deste entrevistador, será o de 

reencaminhar a entrevista para os objectivos, cada vez que o entrevistado deles se 

afastar, isto é, deverá efectuar uma escuta activa (Quivy & Campenhoudt, 2008). 

Foi realizado um guião de entrevista (Anexo 1), o qual teve em consideração a estrutura 

que Estrela (1994) dividiu em três fases essenciais: 1º Formulação do tema, de forma 

sintética e explícita; 2º Definição dos objectivos gerais; 3º A partir dos objectivos 

gerais, definição dos objectivos de ordem específica e previsão das estratégias de 

concretização. Procurou-se explorar o diálogo para se obter um discurso com 

informações relevantes em detrimento de apenas uma resposta concisa. Em 

consequência, evitou-se a formulação de questões que pudessem ser respondidas com 

uma ou duas palavras. Este guião orientou a forma como as entrevistas foram 

conduzidas, contudo a ordem pela qual os temas foram sendo abordados foi livre. 

Todavia, no caso do entrevistado não fazer referência a algum dos temas foi-lhe 

proposto que o fizesse. O guião foi sofrendo algumas modificações à medida que foram 

surgindo necessidades de incluir algumas questões que não ficaram explícitas nas 

primeiras entrevistas.  

Bogdan e Biklen (1994) alertam para a necessidade de flexibilidade no momento de 

realizar a entrevista pois poderá tornar-se necessário pedir aos entrevistados para 

partilhar experiências ou elaborarem histórias. Os mesmos autores sublinham também a 

importância de ser um bom ouvinte e evitar a tentação de tentar modificar os pontos de 

vista ou dar a sua opinião. O papel do investigador é de compreender os pontos de vista 

dos sujeitos e as razões que os levam a assumi-los (Bogdan &Biklen, 1994). 

O guião orientador das entrevistas foi organizado em blocos temáticos com os 

correspondentes objetivos específicos. Neste sentido, o guião das entrevistas é 

composto por seis blocos: 

- Bloco A – Legitimação da entrevista e motivar o entrevistado – Neste momento inicial é 

nosso objetivo legitimar a entrevista e motivar o entrevistado, informando, em linhas 

gerais, o objetivo do nosso trabalho. Prestamos alguns esclarecimentos acerca dos 
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pressupostos da investigação e do papel do entrevistado na mesma, bem como, 

asseguramos o carácter confidencial das informações fornecidas. 

- Bloco B – Caracterização do entrevistado – No segundo bloco pretendemos obter 

informações gerais sobre o entrevistado que o permita caracterizar em traços gerais.  

- Bloco C – Percurso escolar – Esta fase da entrevista tem como finalidade obter 

informações sobre o percurso escolar do entrevistado, bem como das relações dele com 

os vários elementos da comunidade educativa. Por fim, pretende-se que ele(a) faça um 

balanço desse mesmo percurso identificando fatores ou pessoas influentes para o 

mesmo.    

- Bloco D – Conhecer a formação profissional do entrevistado – No quarto bloco da 

entrevista intenta-se obter explicações relativamente à escolha profissional, assim como 

uma caracterização da sua formação profissional.  

- Bloco E – Conhecer a sua vivência enquanto professor – Com este bloco procurou-se 

que os entrevistados descrevessem o seu percurso enquanto professor, as suas 

experiências e a sua relação com os diversos elementos da comunidade educativa.  

- Bloco F – Agradecer ao entrevistado – Por fim, agradeceu-se ao entrevistado a 

oportunidade proporcionada, salientando a importância da sua participação para a 

investigação em curso.  

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas. Os locais onde decorreram 

foram da escolha e conveniência dos entrevistados. 

 

4. ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Após a realização das entrevistas foi feita a sua transcrição e posteriormente a análise de 

conteúdo qualitativa. Segundo Estrela (1994:455) “a análise de conteúdo é usada num 

sentido conciso, pois refere-se somente às técnicas que são normalmente utilizadas 

pelas Ciências Sociais para explorar documentos, não usando, assim, tipos de análise 

que são estritamente do âmbito da linguística e da literatura.” Esta “não é uma prática 

teórica e/ou técnica fechada sobre ela mesma, mas um momento da pesquisa social que 

a determina” (Ghiglione, 1980:3, in Vieira 1999). É “uma ténica de investigação que 

permite fazer inferências, válidas e replicáveis, dos dados para o seu contexto” 
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(Krippendorf, 1980; cit.em Vala, 1986b, in Vieira, 1999). A análise de conteúdo 

permite-nos “(...) tratar de forma metódica informações e testemunhos que apresentam 

um certo grau de profundidade e de complexidade, como, por exemplo, os relatórios de 

entrevistas pouco directivas” (Quivy e Campenhoudt, 1998:227).Esta análise de 

conteúdo teve como base a codificação dos dados e posterior segmentação em unidades 

de registo e na organização de um conjunto de indicadores. Estes foram, seguidamente, 

agrupados em categorias e em subcategorias, de forma a possibilitar uma interpretação 

dos dados fornecidos.  

O trabalho de análise das entrevistas passou por diversas etapas, definidas nas obras de 

Bardin (1997) e L‟Écuyer (in Leite, 2002): 

- 1ª Etapa – Realizaram-se leituras iniciais das transcrições com a finalidade de ter um 

contacto, ainda superficial, com o conteúdo, tomando consciência das suas 

características e tentando encontrar o seu sentido geral.  

- 2ª Etapa – Nesta fase pretendeu-se identificar as ideias chave presentes nos textos e 

ponderar as hipóteses de análise. Tentou-se já traçar algumas linhas de análise de onde 

pudessem emergir categorias.  

- 3ª Etapa – Procedeu-se à seleção das unidades de análise e de registo para extrair do 

discurso elementos com um sentido completo referente às finalidades de investigação.  

- 4ª Etapa – Foram determinadas as categorias e subcategorias de análise, em função das 

quais o conteúdo das entrevistas foi classificado, sendo efetuado um levantamento dos 

seus indicadores presentes nas transcrições e que foram registados em quadros de 

análise. Conforme defende Estrela (1994), as categorias são definidas operacionalmente 

pelos indicadores que lhe estão associados. A maioria das categorias e subcategorias 

definidas surgiram a partir do discurso patente nas entrevistas, “(...) de maneira 

indutiva, a partir das semelhanças do sentido do material (...)” (Landry, 1992, in Leite, 

2002:269). Ao longo deste processo algumas das categorias foram sendo aperfeiçoadas, 

ajustando-as ao conteúdo existente. Foi elaborado um sistema de codificação através da 

atribuição de uma abreviatura a cada uma das categorias e subcategorias. Seguidamente, 

todas as unidades de registo foram marcadas com o respetivo código.  
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- 5ª Etapa – Os resultados obtidos foram analisados e interpretados com base na análise 

de conteúdo a partir das regularidades de opiniões, atitudes e acontecimentos 

significativos.  
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III -APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

“Sim, sou eu, eu mesmo, tal e qual resultei de tudo… 

Quanto fui, quanto não fui, tudo isso sou… 

Quanto quis, quanto não quis, tudo isso me forma…” 

Fernando Pessoa, 1931 

 

A importânciada dada à “voz” dos professores tem sido progressivamente crescente, 

“(...)na mudança educativa e na investigação em educação, a voz dos professores, não 

sendo anteriormente escutada ou valorizada, tem sido objeto de um respeito e de uma 

autoridade crescente nos anos mais recentes” (Hargreaves, 1998:281). Esta importância 

prende-se com a consciencialização de que a profissão de professor consiste num 

processo de formação permanente e de desenvolvimento pessoal e profissional de cada 

indivíduo, abrangendo quer os conhecimentos, quer as competências que este 

desenvolve na sua formação, bem como a pessoa que ele é, com todas as suas crenças, 

idiossincrasias, percursos, experiências e contexto em que exerce a sua profissão (Fullan 

& Hargreaves, 1992). Contudo, é preciso ter em atenção, conforme explica Huberman 

(in Nóvoa 2007), que uma recordação do passado é sobretudo uma reinterpretação do 

mesmo, é o desejo de querer dar um sentido ao passado e de o fazer à luz do que se 

produziu desde então até ao momento atual.  

Antes de iniciar os contatos e realizar as entrevistas eu tinha uma série de ideias pré-

concebidas relativamente às pessoas que estes professores seriam. Estas ideias foram na 

sua maioria contrariadas por estes relatos. No início supus que seria mais fácil contactar 

e conseguir a participação de indivíduos da denominada segunda geração, o que não se 

verificou visto que houve uma maior disponibilidade de participação e facilidade em 

encontrar professores que tinham vindo dos seus países de origem para Portugal. 

Assumi, igualmente, que estes professores teriam escolhido esta profissão por vocação 

visto que, partindo do princípio que o seu percurso teria tido bastantes obstáculos, só 

mesmo alguém que quisesse efetivamente ser professor poderia ter sido capaz de os 

enfrentar. Como veremos adiante esta vocação nem sempre surgiu tão naturalmente.  

A análise e interpretação que se segue tiveram como base a leitura exaustiva das 

transcrições das entrevistas, assim como a análise de conteúdo das mesmas, subsequente 
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à categorização realizada por nós. Pretende-se apresentar o percurso escolar, as relações 

pessoais e profissionais e o percurso profissional dos entrevistados. Para facilitar a 

redação e leitura do texto os entrevistados serão designados pela letra “E” e pelo 

número correspondente, as siglas utilizadas na codificação das unidades de registo estão 

descodificadas no anexo III.  

 

1. CARATERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

Para um melhor enquadramento da leitura dos resultados consideramos útil traçar um 

pequeno perfil de cada um dos entrevistados.  

 E1 – É um indivíduo do sexo masculino com 50 anos de idade que nasceu em Cabo 

Verde, onde frequentou o ensino primário.A sua família dedicava-se à agricultura, tendo 

o pai vindo para Portugal trabalhar na construção civil, acumulando trabalhos extra aos 

fins de semana como pintor. Nenhum dos irmãos se licenciou, no entanto todos 

concluíram o ensino secundário. Veio para Portugal, para SantaComba Dão, frequentar 

a tele-escola, acompanhado somente pelo pai. Fez o seu percurso escolar passando em 

várias escolas devido ao carácter itinerante do trabalho do pai. Não teve grandes 

dificuldades ao nível académico e aquelas que surgiram ultrapassou através do trabalho 

e do estudo. Ingressou no curso de Filosofia da Universidade Católica, já direcionado 

para o ensino. Esta escolha não foi por vocação mas sim por circunstância e exclusão de 

partes. Já leciona há 22 anos. Após ter passado por várias escolas públicas, neste 

momento é efectivo e leciona numa Escola Secundária dos subúrbios de Lisboa.  

 E2 – É do sexo feminino, tem 46 anos de idade e nasceu em Angola na cidade de 

Luanda. O pai era enfermeiro, sendo funcionário público trabalhava no Ministério da 

Saúde. Fez todo o ensino em Angola tendo tido que mudar de escola por imposições 

governamentais. Não teve dificuldades ao nível académico. Não foi a própria a escolher 

a área da educação, naquela altura os alunos eram encaminhados de acordo com o seu 

perfil. Assim, o ensino secundário foi um ensino profissionalizante direcionado para a 

formação de professores de línguas. Candidatou-se ao ensino superior em Portugal 

tendo ficado colocada na Universidade de Aveiro. Licenciou-se em Línguas e 

Literaturas Modernas, variante Português-Inglês. Assim que acabou o curso candidatou-

se ao estabelecimento de ensino privado/cooperativo onde se encontra até à atualidade. 

Já leciona há 16 anos. 
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 E3 – É um indivíduo do sexo masculino, tem 44 anos de idade e nasceu em Angola. 

O pai era professor de História e a mãe apesar de ter formação nunca exerceu. Teve 

mais seis irmãos, um dos quais também se tornou professor enquanto os outros 

trabalham no mundo empresarial. Fez todo o ensino em Angola tendo tido que mudar de 

escola devido a obrigações profissionais por parte do seu pai. O Ensino Secundário foi 

um ensino profissionalizante direcionado para a formação de professores do 2º Ciclo, 

profissão para qual já tinha algum gosto proveniente do acompanhamento da atividade 

paterna. Foi então obrigado a lecionar durante dois anos até se poder candidatar ao 

ensino superior. Não teve dificuldades ao nível académico. Ingressou no Instituto 

Superior de Educação onde concluíu o primeiro ano do curso de Física. Nessa altura 

surgiu uma oportunidade para ir para Portugal. Ao chegar a Portugal teve que repetir o 

12ºAno e ingressou no Ensino Superior. Porém, ainda não existia a variante que 

desejava, Matemática-Ciências, portanto teve que frequentar o curso de Educação de 

Infância no primeiro ano. O curso pretendido iniciou-se após o seu primeiro ano, o 

entrevistado pediu transferência e realizou esses estudos. Ainda é professor contratado, 

apesar de já ter 10 anos de serviço. Tem passado por várias escolas ao longo dos anos 

mas atualmente encontra-se na mesma escola há cerca de 3 anos. 

 E4 – É um indivíduo do sexo masculino, tem 37 anos de idade e nasceu em Portugal. 

Os pais vieram de Cabo Verde antes do 25 de Abril e ambos têm o 4º ano. Tem mais 

dois irmãos, a irmã concluíu a licenciatura após já ter ingressado no mercado de 

trabalho enquanto o irmão apenas concluíu o 12º ano. Não teve dificuldades ao nível 

académico. Licenciou-se em Ensino de Físico-Química, tendo esta sido uma opção 

pessoal e consciente. Ainda é professor contratado, apesar de já ter 11 anos de serviço. 

Tem passado por várias escolas ao longo dos anos mas atualmente encontra-se na 

mesma escola há cerca de 5 anos. 

 E5 – É do sexo feminino, tem 36 anos de idade e nasceu em Portugal. Os pais vieram 

de Angola em 1975, após o 25 de Abril. A mãe era professora, com o ensino superior 

concluído, e o pai bancário, tendo realizado o antigo 9º ano. Tem mais um irmão que 

apenas concluíu o 12º ano. Não teve dificuldades ao nível académico mas relatou 

algumas concernentes ao relacionamento com os seus pares. O Ensino Secundário foi 

realizado num curso de desporto.Após terminar o curso interrompeu os estudos tendo 

exercido a função de animadora sócio cultural durante 4 anos. Este interregno deveu-se 

ao facto da entrevistada não ter ainda decidido a área em que queria prosseguir, embora 
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já fosse certo que seria no ensino. Durante a sua experiência como animadora contactou 

mais profundamente com a área musical tendo-a elegido como aquela que pretendia 

seguir. Licenciou-se em Professores do Ensino Básico variante de Educação Musical. 

Tem passado por várias escolas ao longo dos anos mas atualmente encontra-se na 

mesma escola há cerca de 3 anos. 

 E6 – É do sexo feminino, tem 64 anos de idade e nasceu em Angola. Veio para 

Portugal apenas com 6 anos de idade para estudar. O pai foi de Portugal para Angola 

com apenas 17 anos, tinha a 4ª classe e dedicava-se à agricultura, à exploração do café. 

A mãe é proveniente de São Tomé e Príncipe e não tinha quaisquer estudos. Os seus 

pais tiveram doze filhos, ela incluída. Somente ela e outro seu irmão fizeram o Ensino 

Superior, os restantes concluíram apenas o 3º ou o 4º ano do Liceu. Cada mudança de 

ciclo correspondeu a uma mudança de escola. No agora designado Ensino Secundário a 

entrevistada ingressou no Magistério Primário. A escolha pela educação foi sobretudo 

devido a condições económicas, não podendo ir estudar para Lisboa teve que se sujeitar 

ao curso existente na cidade onde residia.   

Após terminar o curso a entrevistada regressou a Angola onde trabalhou até ao 25 de 

Abril. A sua chegada coicindiu com o nascimento de dois filhos com pouca diferença de 

idades entre eles, desta forma a entrevistada não trabalhou até 1978. Foi para um 

colégio onde esteve durante dois anos e posteriormente passou por mais duas escolas até 

fixar-se numa terceira na margem sul da cidade de Lisboa. Licenciou-se já com 50 anos 

em Educação Física e encontra-se neste momento reformada.  

 E7 – É do sexo feminino, tem 44 anos de idade e nasceu em Cabo Verde. O seu pai 

era português, tinha concluído o 12º ano, era pintor da construção civil e foi para Cabo 

Verde onde conheceu a mãe da entrevistada. Esta também tinha o 12º ano e trabalhava 

nas finanças em Cabo Verde. Relativamente aos irmãos, teve três, as duas irmãs 

licenciaram-se, uma em História de Arte e outra em Engenharia Mecânica. Esta última 

tirou o curso superior já após ter ingressado no mercado de trabalho. O irmão concluíu o 

12º ano. A entrevistada iniciou o seu percurso escolar em Cabo Verde mas veio para 

Portugal, Lisboa, acompanhando a sua família, quando iria iniciar o 3º ano. Continuou 

em Lisboa até a meio do 2º ciclo altura em que se mudou para Vila Nova de Santo 

André devido a motivos profissionais do pai. Não teve dificuldades ao nível académico. 

Como não entrou na opção desejada que era jornalismo acabou por ingressar no curso 
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de filosofia. Licenciou-se em filosofia, ramo educacional. A opção pela educação foi 

porque era a única existente, não existiam outras saídas profissionais no seu curso para 

além desta. Tem estado praticamente todos os anos em escolas diferentes e ainda é 

professora contratada, apesar de já ter 16 anos de serviço. Este ano rejeitou a sua 

colocação por ser muito longe da sua área de residência.  

 E8 – É um indivíduo do sexo masculino, tem 47 anos de idade e nasceu na República 

do Congo. O seu pai era médico e a mãe era enfermeira. Eram três filhos, a irmã tirou o 

curso de enfermagem, também fora do país de origem, enquanto o irmão após estar na 

tropa fez o curso de engenharia no Instituto Superior Técnico. O 1º ciclo foi realizado 

no país de origem, os restantes ciclos já tiveram lugar em Angola. Veio para Portugal 

devido à guerra pois estava na iminência de ser recrutado para a tropa. Nessa altura já 

tinha concluído o 11º ano em Angola mas teve que o repetir e realizar o 12º ano em 

Portugal. Não teve dificuldades ao nível académico. Licenciou-se em biologia, variante 

terrestre, tendo integrado alguns projectos de investigação todavia não se imaginou a 

realizar essas funções indefinidamente. Foi esse sentimento que o levou a candidatar-se 

a um lugar num estabelecimento de ensino privado/cooperativo no qual ainda hoje 

trabalha perfazendo 16 anos de tempo de serviço. A sua profissionalização foi feita em 

serviço.  

 E9 –É um indivíduo do sexo masculino, tem 52 anos de idade e nasceu em São 

Tomé e Príncipe. O seu pai era eletricista e tinha a 4ª classe, enquanto a sua mãe tinha 

apenasa 2º classe, sendo doméstica. Eram sete filhos, cinco rapazes e duas raparigas. Os 

rapazes, à excepção do entrevistado, foram aprender o ofício do pai após ter concluído a 

4ª classe. O entrevistado após ter terminado a 4ª classe teve que interromper os estudos 

porque onde residia, ilha do Príncipe, não havia estabelecimento de ensino para o 2º 

ciclo e a sua família não tinha recursos económicos para o enviar para São Tomé. Deste 

modo, o entrevistado teve que ir trabalhar num hospital desempenhando a função de 

ajudante na farmácia. Entretanto foi montada uma tele-escola na ilha do Príncipe que 

lhe permitiu fazer o 2º ciclo. Foi então criado um lar em São Tomé para estudantes 

provenientes do Príncipe terem onde habitar para realizarem o 3º ciclo. Realizou o 3º 

ciclo e o ensino secundário, tendo posteriormente realizado um curso de agente de 

educação física. Esse curso permitiu-lhe lecionar o que era para o próprio um meio de 

sobrevivência e uma forma de poder ter acesso a uma bolsa de estudo para ir para o 

entrangeiro. Portanto o entrevistado enveredou pelo ensino por uma questão de 
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necessidade e conveniência e não por uma opção pessoal. No final do 3º ciclo tornou-se 

atleta federado de atletismo representando o seu país em competições internacionais, 

situação que se manteve durante o ensino secundário. Não teve dificuldades ao nível 

académico. Mais tarde veio para Portugal, com o apoio do Governo por ser atleta de 

reconhecimento internacional, realizar os estudos superiores. Teve, no entanto, de 

realizar em Portugal o 12º ano e de seguida entrou para o Instituto Superior de 

Educação Física para o curso de Educação Física, escolhendo a variante de educação 

especial de reabilitação. Esta escolha deveu-se ao facto de já estar farto de lecionar e 

pensar que aquela seria uma opção viável para desenvolver um trabalho junto da 

população de São Tomé. Depois de terminar o curso trabalhou num projeto na Pedreira 

dos Húngaros como monitor de atividade física após o qual se candidatou a uma 

instituição pública onde está desde então.  

 E9 –É um indivíduo do sexo masculino, tem 49 anos de idade e nasceu em São 

Tomé e Príncipe. O pai era português, oriundo de Castelo Branco, concluíu o 4ºano e 

desempenhava a profissão de mecânico. A mãe era são tomense e tinha apenas 

concluído o 2º ano. Tem cinco irmãos, apesar de apenas um ser filho do seu pai. Apenas 

um dos irmãos terminou o Ensino Superior sendo que os restantes ficaram pelo Ensino 

Secundário incompleto. Todo o percurso escolar do entrevistado foi realizado em São 

Tomé e não teve dificuldades a nível académico. É de salientar que o entrevistado teve 

que interromper os estudos após o 9º ano, durante dois anos, para trabalhar por questões 

económicas, como professor do 1º ciclo. O sonho do entrevistado era ser piloto aviador 

ou engenheiro mecânico, logo a sua opção pela educação foi uma questão económica. 

Foi então convidado a participar nas primeiras Jornadas Científicas Pedagógicas, após a 

qual foi igualmente convidado a fazer parte do grupo de trabalho da reforma educativa 

orientado pela Fundação Calouste Gulbenkian. Em simultâneo com esse trabalho o 

entrevistado continuou a lecionar e voltou para a escola para realizar o Ensino 

Secundário. Apenas passados nove anos é que o entrevistado ingressou no Ensino 

Superior, ao abrigo de um regime especial que a Fundação Calouste Gulbenkian tinha 

com algumasuniversidades portuguesas. Este prolongado interregno está relacionado 

com a independência de São Tomé, país que adoptou um regime político ao qual o 

entrevistado se opunha, tendo sempre recusado as bolsas de estudo para o estrangeiro 

que foi tendo à disposição, já que o seu objetivo tinha mesmo como destino Portugal. 

Licenciou-se em Educação Básica – 1º ciclo, com especialização em educação especial. 
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Após terminar os estudos enviou o currículo para vários locais tendo sido aceite num 

instituição pública, onde está há já 15 anos.  

1.1. DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS 

 Idade (anos) País de origem Tempo de serviço (anos) Tempo na atual escola (anos) 

Professor 1 50 Cabo Verde 22 9 

Professor 2 46 Angola 16 16 

Professor 3 44 Angola 10 3 

Professor 4 37 Porugal 11 5 

Professor 5 36 Portugal 8 3 

Professor 6 64 Angola 30 Reformada 

Professor 7 44 Cabo Verde 16 Desempregada 

Professor 8 47 República do Congo 16 16 

Professor 9 52 S. Tomé e Príncipe 24 18 

Professor 10 49  S. Tomé e Príncipe 15 15 

Quadro 2 – Síntese dos dados pessoais e profissionais dos professores entrevistados. 

Através da análise do quadro 1 é possível concluir que metade dos entrevistados 

encontra-se na faixa dos 40/50 anos, sendo que os restantes se distribuem de forma 

quase uniforme entre os 36/37, 50/52 e 64 anos.  

Relativamente aos países de origem, foram entrevistados dois professores que são já 

pertencentes à designada 2ª Geração mas cujas famílias são oriundas respetivamente de 

Cabo Verde e Angola. Estes dois países representam metade dos países de origem dos 

entrevistados. São Tomé e Príncipe e República do Congo são os países dos quais 

provêm os outros entrevistados.  

No que respeita ao tempo de serviço a maioria, seis entrevistados, têm entre os 11 e os 

20 anos. É de salientar que apenas um entrevistado apresenta um valor inferior aos 10 

anos e os restantes três têm um tempo de serviço entre os 21 e os 30 anos. 

O tempo de permanência na escola atual é elevado para os professores que estão 

inseridos no sistema de ensino privado e cooperativo ou em institutos públicos, como é 

o caso dos entrevistados 2, 8, 9 e 10. Os professores contratados para satisfazer as 

designadas necessidades residuais são aqueles que apresentam um tempo mais diminuto 

de permanência no mesmo estabelecimento.  
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Os entrevistados ao longo do seu percurso profissional têm desempenhado diversas 

funções sendo que as mais comuns são a de diretor de turma, coordenador de 

grupo/departamento e desenvolvimento de projetos.  

1.2. FAMÍLIA 

No que concerne ao grau de educação do agregado familiar dos entrevistados, de uma 

forma geral cerca de metade dos pais tem uma habilitação superior, possuindo 

licenciaturas, exercendo funções como médicos, enfermeiras, professores, entre outros. 

A outra metade tem habilitações maioritariamente ao nível do 1º Ciclo embora haja 

alguns, poucos, casos de pessoas que concluíram o 12ºano.  

Relativamente aos irmãos, que todos os entrevistados têm, as situações são muito 

diversas. A maioria conseguiu concluir o 12º ano, alguns terminaram a licenciatura e 

poucos não conseguiram ir além do 1º Ciclo. Esta última situação ocorreu sobretudo 

devido a questões económicas.  

 

2. PERCURSO ESCOLAR 

2.1. EVOLUÇÃO 

De uma forma geral todos os entrevistados caracterizaram o seu percurso escolar como 

sendo acessível não indicando grandes dificuldades ao nível da aprendizagem. Estas 

quando surgiam eram frequentemente suplantadas através de esforço, trabalho e estudo. 

Muitos referem o seu gosto pela escola e pelas atividades aí desenvolvidas. 

E1 - PEEES6 – “Eu estudei por mim (...) procurei apoio de colegas e de livros 

(...) eu estava sempre na biblioteca, à procura de livros (...) fazia 

fotocópias(...).” 

E3 - PERP6 - “(...) nunca tive problemas a nível no meu percurso escolar. Por 

isso também nunca recorri muito, mas eram pessoas sempe disponiveís para 

ajudar qualquer pessoa (...).”  

E4 - PEEES1 – “Até à universidade não perdi nenhum ano, passei por todas 

as fases, fui muito bom aluno.” 

E4 - PEEES2 – “(...) eu só senti verdadeiras dificuldades já bem mais lá para 

a frente. (...) E quando senti mais dificuldades o que fiz foi estudar 

basicamente. (...) o que fiz quando senti dificuldades na matemática do 

secundário foi agarrar no livro e estudar (...).” 

E6 - PEEESP4 – “E eu como realmente tinha esse sonho, dediquei-me, como 

faço em tudo quando gosto e tirei.” 

E7 - PEE1C12 –  “ (...) eu era boa aluna (...).” 
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E7 - PEE1C13 – “(...) sempre gostei, para mim a aprendizagem era um jogo, 

eu gostava. Eu gostava da escola.” 

E7 - PEE1C14 – “E para mim não era um transtorno ir para a escola, eu 

gostava de escrever, de fazer exercícios, de fazer coisas (...).” 

E9 - PEE1C9 – “(...) havia uns explicadores que a gente chamava de „escola 

de mato‟. Que não era reconhecido pela administração. Mas no meu caso, eu 

nunca tive necessidade de ir para estes explicadores porque eu me aplicava 

nos estudos, ouvia o que a minha mãe dizia e… só com os professores.” 

E10 - PEE3C8 – “Eu não precisava de muito exercício, basta acompanhar 

uma aula com muita atenção e grande parte daquelas informações ficavam-

me logo (...). Com alguns apontamentos eu me safava, portanto, até aqui a 

cabeça estava fresquinha, não havia assim muito trabalho.” 
 

As dificuldades mais referidas relacionam-se com as contigências da burocracia 

inerentes à emigração de um país para outro, a recetividade por parte da sociedade 

portuguesa e a dificuldade de integração aquando da transferência para um 

estabelecimento de ensino de dimensão superior ao anterior.  

 

2.1.1. 1º CICLO 

Quanto ao 1º Ciclo a larga maioria dos entrevistados frequentou a escola no país de 

origem, excepto a E6 que foi enviada, juntamente com um irmão que iria para a 

universidade, para Portugal para casa de família. Esta entrevistada que veio para 

Portugal na década de 50‟,do século XX, salientou o seu primeiro contato com a 

sociedade portuguesa declarando:  

E6-PEE1C4 – “Foi, no entanto, confuso para mim falarem tanto na cor.” 

E6 - PEE1C5 – “E na altura eu era, como era mestiça, a „pretinha da guiné‟, 

dizia-se assim com uma certa graça.” 
 

O sistema através do qual a totalidade dos entrevistados passou foi marcado por um 

sistema de monodocência com a presença de professores exigentes e rigorosos e com a 

realização do exame de 4ª Classe, conhecido pela sua dificuldade. Considera-se que este 

exame já permitia distinguir os alunos com base nas suas capacidades. Porém, dois dos 

inquiridos chamaram a atenção para o facto de os conteúdos estarem bastante centrados 

na realidade da potência colonial Portugal e não incidir sobre os aspetos locais das então 

colónias, o designado currículo único, monocultural: 

E9 -PPEE1C4 – “(...) era um ensino muito diretivo, que obrigava-nos a saber 

mais coisas de Portugal do que da própria nossa terra.” 
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E9-PPEE1C5 – – “(...)o que nos transmitiam, que era só de fora. E porque, 

coisas mesmo da terra, quase não nos transmitiam nada. Era tudo de fora, 

sobretudo Portugal que era a sede do império.” 

E10 -PEE1C4 – “(...) todo o regime era praticamente de ensino português.” 
 

Uma das entrevistadas, proveniente de Cabo Verde, referiu a desigualdade no 

tratamento dos alunos consoante a sua origem. Como esta professora era filha de pai 

português tinha um tratamento privilegiado: 

E7 - PEE1C4 – “(...) eu, como era filha de um português (...) tinha um 

tratamento diferenciado(...).” 

E7 - PEE1C6 – “ E não tinham um tratamento tão simpático como nós 

tínhamos, nós, os considerados portugueses, apesar da minha família ser 

caboverdiana (...) como o meu pai era português, tinha um tratamento 

diferenciado.” 

E7 - PEE1C8 – “(...) eu nunca levava palmatoadas e eles levavam. Nunca 

cheguei a levar e eu percebia que não era justo, não é? Mas, os portugueses 

não levavam.” 
 

Esta mesma entrevistada, a meio do seu percurso no 1º Ciclo, veio para Portugal. A sua 

adaptação foi caracterizada como sendo fácil sobretudo pela integração que a sua 

professora da altura promoveu: 

E7 - PEE1C15 - “Porque aproveitaram, neste caso, o facto de eu ser 

caboverdiana e puseram-me a falar sobre isso, a ensinar músicas, a falar 

sobre o que era ser africana, etc.” 
 

Outra distinção que a E2, oriunda de Angola, salientou estava relacionada com o estrato 

social: 

E2 - PEE1C7 - “Na minha escola havia pessoas, poucos negros, por questões 

económicas e também não eram todos os brancos que iam para aquele 

colégio por questões económicas.” 

E2 - PEE1C9 - “(...) nessa altura não se distinguia as pessoas pela cor da pele. 

As camadas sociais estavam muito bem definidas, havia estratos sociais 

muito bem definidos e cada um pertencia a um determinado estrato e era 

naquele estrato que estava, sempre com respeito pelos outros, mas não havia 

muita mistura...” 

E2 - PEE1C10 - “(...) os espaços de cada um, de estrato social estava bem 

definido e não havia confrontos em relação a isso nem... pronto era assim.” 
 

2.1.2. 2º CICLO 

Este ciclo de ensino, talvez por ser só composto por dois anos de escolaridade, não 

mereceu grande destaque por parte dos entrevistados. Este ciclo de ensino implicou 
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sempre uma mudança de escola, o que foi um processo tranquilo na generalidade dos 

casos. A grande excepção foi o da E7 cuja mudança de estabelecimento de ensino 

representou um evento “traumático”.  

 

E7 - PEE2C2 – “Odiei. Foi realmente traumático. Muito, muito mau. 

Detestei. Foi o ano pior da minha vida e que tenho más recordações.” 

E7 - PEE2C3 –“Porque as minhas amigas, as miúdas com quem eu me dava 

na Escola X, foram todas para a Escola Y e eu fiquei sozinha.” 

E7 - PEE2C5 –“Foi a altura que eu me senti assim mais perdida porque foi 

uma transição muito violenta.” 
 

É de destacar o caso dos dois entrevistados que são originários de S. Tomé e Príncipe, 

cujo 2º Ciclo foi feito através da telescola. O E9 quando terminou a 4ª classe teve que 

interromper os seus estudos por não existir nenhum estabelecimento de ensino com esse 

nível de estudos na ilha onde habitava e por a família não ter condições económicas 

para o colocar a estudar na ilha de S. Tomé: 

E9 - PEE2C3 – “(...) no Príncipe não havia continuação dos ciclos (...). 

E9 - PEE2C6 – “E nos dois primeiros anos, de „70 até ‟72, para não estar em 

casa a chatear a minha mãe, fui trabalhar, a pedido do meu pai – como tinha 

conhecimento – num hospital. (...) era uma coisa ligada à datilografia.” 
 

A telescola surgiu então nessa ilha devido à manifestação de um grupo de pessoas no 

qual se encontrava a mãe do E9.  

E9 - PEE2C7 – “Então o governador, de quando em vez, ia fazer visita à outra 

parte da ilha. Então a minha mãe e um grupo de senhoras, esperou o 

governador lá e foi pôr essa questão: „Nós já somos burras, não queremos 

que os nossos filhos também fiquem burros!‟, (...) „Todos já fizeram a 4ª 

classe, não temos possibilidades de mandar para S. Tomé…‟. Foi assim é 

que foi criado um lar de estudante no Príncipe.” 

E9 - EE2C8 – “Na altura o governador era o Silva Sebastião, garantiu às 

senhoras que ia montar uma telescola, no Príncipe (...).” 
 

O E10 por ser uns anos mais novo e por residir na capital do país não interrompeu os 

seus estudos e prosseguiu logo para a telescola após concluir o 1º Ciclo. Nem todos os 

jovens teriam acesso à telescola: 

E10 - PEE2C4 – “(...)  havia três critérios fundamentais: primeiro, a 

capacidade do aluno; segundo, poderes económicos socialmente da família; 

terceiro, também a própria postura e influência também que tinha a própria 

família, também contava muito (...).” 
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Este sistema consistia no seguinte: 

E10 - PEE2C5 – “(...) eram aulas gravadas cá de Portugal e depois eram 

transmitidas e havia um professor orientador.” 

E10 - PEE2C6 – “(...) nós tínhamos aulas gravadas, assistíamos às aulas, 

tínhamos um manual de orientação com questões previamente 

elaboradas…” 

E10 - PEE2C7 – “(...) no fim, o professor fazia o resumo da aula porque o 

professor não só dominava uma disciplina, como dominava um conjunto de 

disciplinas. (...) Portanto, eram dois professores.” 
 

A conclusão da telescola em São Tomé e Príncipe representava na altura uma 

habilitação bastante reconhecida socialmente: 

E10 - PEE2C15 – “O aluno que terminasse na altura o 2º ano de telescola já 

tinha um outro estatuto. Digamos, já podia ser um funcionário público, já 

podia exercer nalguma questão.” 

 

2.1.3. 3º CICLO 

O 3º Ciclo foi realizado sem grandes percalços pela totalidade dos entrevistados. Dois 

dos entrevistados referem algumas dificuldades de integração pelo facto de terem tido 

que mudar de escola para um estabelecimento de ensino maior dimensão para onde 

confluía um elevado número de alunos de diversas partes da região: 

E2 - PEE3C1 – “A maior dificuldade foi quando passei do sexto para o 

sétimo, porque do sexto para o sétimo já fui para um liceu que era o antigo 

Salvador Correia. .” 

E2 - PEE3C2 – “(...) aí foi difícil a adaptação, porque era uma escola muito 

grande com alunos com diferentes faixas etárias (...)” 

E2 - PEE3C3 - “ (...) a adaptação não foi fácil (...) uma escola muito grande, 

rapazes com motas (...) aquele despertar das meninas para os rapazes. Mas 

eu ainda não estava nessa fase (...) era muito criança e então, não foi fácil.” 

E2 - PEE3C4 – “E perdi esse ano por não me ter adaptado à escola, porque foi 

uma mudança muito brusca e eu senti essa mudança. E nesse ano reprovei.” 

E3 - PEE3C2 – “(...) era uma escola muito grande, em termos de dimensão. 

Depois tinha uma grande variedade de... até em termos de origem. Já não 

sendo só raças. Os grupos étnicos, por exemplo, vinham de outro sítio para 

outro. Ou seja, era uma escola um pouco... com uma grande diversidade.” 

E3- PEE3C3 – “(...) o primeiro ano foi um bocado mais difícil de adaptar por 

razões várias. Porque eu estava mais habituado a uma outra escola, já tinha 

grandes afinidades então ali tive que  arranjar aqueles recursos íntimos para 

ver se conquistava mais alguns colegas.” 
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O E1 chegou nesta altura a Portugal, vindo de Cabo Verde, tendo ido viver para Santa 

Comba Dão. Neste local o ensino do 3º Ciclo era ministrado através da telescola.  

Três dos entrevistados viram o seu país conquistar a independência enquanto estavam 

neste ciclo de ensino. A principal diferença que sentiram consistiu na substituição dos 

professores portugueses, muitas vezes os próprios militares, por docentes cubanos, 

nacionais ou mesmo provenientes da União Soviética: 

E2 - PEE3C6 – “(...) nessa altura também havia professores cubanos.” 

E9 - PEE3C5 – “(...) em ‟74 deu-se o 25 de Abril, foi uma altura um 

bocadinho conturbada. Conturbada porque foi a saída dos professores.” 

E9 - PEE3C6 –“S. Tomé e Príncipe aceitou essa diplomacia em termos 

educacionais com muitos professores cubanos que vieram substituir os 

portugueses. E também alguns são-tomenses que estavam a estudar também 

fora, sobretudo aqui em Portugal (...) foram também apoiar o movimento  

cívico.” 

E9 - PERP3 – “(...) quando os cubanos chegaram em S. Tomé, pronto, como 

houve uma mudança de regime na altura, não foi muito fácil a gente recebê-

los porque eles estavam a falar espanhol. Nós não percebíamos.” 

 

2.1.3. ENSINO SECUNDÁRIO 

Dos dez entrevistados, quatro fizeram o ensino secundário já direcionado para a 

educação, ou seja, o que atualmente equivaleria a um curso profissional. Estes jovens 

ficaram logo com habilitações para lecionar o 1º e em dois dos casos o 2º Ciclo.  

Mais uma vez, uma mudança de escola, neste caso, o E1, representou um período de 

adaptação. 

E1 - PEEES2 – “(...) com mil e tal alunos (...) eu me senti mesmo 

perdido,porque já não tinha o apoio do padre, que era o meu mentor,o 

homem que me protegeu durante muito tempo (...)” 

E1 - PEEES4 – “(...) um bocado complicado (...) porque foi novamente a 

mudança (...)” 

E1 - PEEES5– “Mas como eu já tinha a experiência da telescola, depois da 

Escola Y da Figueira da Foz, acabei por me adaptar bem (...).” 
 

No caso do E8 e E9 o ensino secundário foi realizado nos países de origem, porém ao 

chegarem a Portugal tiveram que repetir respetivamente o 12º ano e o 11º e o 12º ano.  

E8 - PEEES8 – “E a partir daí, quando vim cá ver um ou outro sistema, os 

conteúdos eram os mesmos, eram outras disciplinas, eram outros 
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professores, era outra vivência, outro país. Mas adaptei-me, tive que me 

adaptar para poder conseguir aquilo que eu queria, tive de me adaptar (...).” 

E8 - PEEES9 – “Nessa altura, estava mais preocupado em vencer. 

Claramente. Em dizer: „É para fazer mesmo, não é para brincar!‟.” 

E8 - PEEES5 – “Também tive dificuldades, tive naturalmente. Uma forma de 

trabalhar diferente.” 

E9 - PEEAES10 – “(...) eu tive de fazer o 12º ano, como disse, e o nosso 

problema não era problema de média, mas tinha que terminar as três 

disciplinas com notas positivas. Depois já tínhamos a bolsa garantida para 

entrar na universidade. Porque vínhamos no âmbito da cooperação (...).” 
 

Todos os entrevistados que estudaram no seu país origem e que presenciaram a sua 

independência e mudança de regime fazem referência à diversidade de nacionalidades 

de professores existentes, bem como a integração de modelos de ensino estrangeiros. 

E2 - PEE3C5 – “(...) havia muitos professores angolanos,apesar de serem 

brancos, outros mestiços (...).” 

E2 - PEE3C6 – “(...) nessa altura também havia professores cubanos.” 

E3 - PERP1 – “(...) havia professores portugueses também. Essencialmente 

angolanos mas também havia professores portugueses que já estavam 

erradicados.” 

E3 - PERP7 - “Havia professores congoleses, do Congo (...). (...) Mas o resto 

eram tudo angolanos.” 

E8 - PEEES7 – “Tínhamos professores de várias nacionalidades. Cubanos, 

búlgaros, soviéticos, mas todos a falar português. Isso é que era 

interessante.”  

E9 - PERP3 – “(...) quando os cubanos chegaram em S. Tomé, pronto, como 

houve uma mudança de regime na altura, não foi muito fácil a gente recebê-

los porque eles estavam a falar espanhol. Nós não percebíamos.” 

E10 - PEEES12 – “Estudei o chamado ensino geral, 10º/12º ano geral. 

Portanto, eu escolhi as doze cadeiras do ensino e só com uma via. Portanto, 

naquele modelo cubano havia tudo e não havia nada. (...) Felizmente, eu fiz 

as cadeiras todas, podia seguir, quer a área de ciências, quer a área de 

letras.” 

 

2.1.5. ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

Este indicador foi criado para situações mais específicas pois apenas se torna relevante 

para metade dos inquiridos. 

O acesso ao Ensino Superior foi realizado através de bolsas de estudo ou protocolos de 

colaboração em quatro dos cincos entrevistados que vieram do país de origem para 

Portugal para prosseguimento dos estudos.  
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E2 - PEEAES4 – “ (...) o meu pai tentou uma bolsa, depois ainda 

conseguiu...pronto.” 

E3 -PEEESP3 – “À Delegação Provincial de Educação tinha-lhe sido 

solicitado alguns professores jovens (...) para que pudessem frequentar um 

curso de… naquela altura era Educação Cultural. (...) um familiar, que 

trabalhava na delegação que me questionou se eu estaria interessado em sair 

fora do país.” 

E9 - PEEAES5 – “(...) naquela altura Portugal tinha à disposição em S. Tomé 

e Príncipe, creio, cerca de 40 a 50 bolsas por ano.” 

E10 - PEEAES6 – “(...) havia mesmo um regime especial. A Gulbenkian, 

como nessas universidades tem uma quota, (...). Por isso é que nós nos 

espalhámos por várias universidades. E nós também viemos com vários 

domínios, cada um com uma área diferente.” 
 

Porém, nem todos puderam usufruir dessas iniciativas, vejamos o caso do E1. Este 

refere a dificuldade em aceder ao ensino superior apesar de já residir há vários anos em 

Portugal e a sua escolaridade desde o 2º ciclo ter sido cá realizada.  

E1 - PEEAES1 – “ (...) tinha dificuldades em entrar na Faculdade, porque eu 

tinha o Bilhete de Identidade azul, estrangeiro, e não tinha acesso ao ensino 

superior.” 

E1- PEEAES2– “ A única forma de eu conseguir entrar na faculdade era por 

intermédio da Embaixada (...). Não foi possível porque alegaram que, como 

eu estava em Portugal, eu estaria automaticamente excluído.” 
 

Para contornar esta situação o E1 teve que se matricular numa Universidade Privada. 

É igualmente interessante o caso do E3 em que devido ao sistema educativo vigente não 

pôde prosseguir os seus estudos como desejava: 

E3 - PEEAES1 – “Em Angola por norma, os professores... os indivíduos que 

concluíam o ensino médio, que seguissem aquela área, área de ensino 

profissionalizada, o que é que faziam: tinham que parar durante dois anos e 

serem colocados numa das províncias ou num dos municípios.” 

E3 - PEEAES3 – “ (...) senti-me um bocadinho desiludido quando concluí o 

12º ano porque eu pensava que não iria parar, iria dar logo continuidade,  

ingressar logo para a faculdade e não o pude fazer. Esta é a única parte do 

meu percurso escolar que me senti um bocadinho atraiçoado.” 
 

Relevante é salientar a importância atribuída por E9 e E10, ambos oriundos de São 

Tomé e Príncipe, a Portugal como destino preferencial para realizar o Ensino Superior: 

E9 - PEEESP3 – “(...) porque havia na nossa cabeça, onde nós podíamos vir a 

estudar bem, era em Portugal.” 
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E9 - PEEESP4 – “Não tínhamos outro horizonte, em termos de outros países, 

para vir estudar. (...) Portugal para nós é que era o nosso marco, era a nossa 

orientação. Com a saída dos portugueses, quem nos orientava, e a chegada 

dos cubanos perturbou-nos um bocado.” 

E9 - PEEESP5 – (...) os estudantes eram para ir estudar em Cuba. Estudante 

para ir estudar na União Soviética, o dito bloco de leste na altura. E havia a 

nossa tradição, tanto nossa, como dos nossos pais, sítio bom para vir 

estudar, onde se aprende, é Portugal. Porque é aí é que está a matriz, não é 

outros países.” 

E9 - PEEESP6 – “(...) os pais, os mais velhos que sabiam, havia muita 

relutância de deixar os seus filhos vir estudar num outro sítio que não fosse 

Portugal, nomeadamente para Cuba, para a União Soviética, para a Bulgária, 

para a Checoslováquia, aqueles países, havia muita relutância.” 

E9 - PEEESP7 – “(...) estava à espera de uma oportunidade de vir a Portugal 

estudar.” 

E10 - PEEAES1 – “(...) após a independência, (...) todos que acabassem os 

estudos, tinham acesso. Porque com essa linha comunista – (...) a Alemanha, 

a União Soviética que desmembrou, Cuba – e esses países (...) concediam 

bolsas de estudo em um número indeterminado e indefinido. (...) eu sempre 

me opus ao regime e sempre me opus às bolsas, sempre recusei, não é o 

acaso que eu vim estudar em Portugal. Repare que eu acabei o 7º ano (...)em 

‟83, eu só vim estudar para Portugal em ‟92. (...) sempre preferi estudar em 

Portugal ou França, um dos países qualquer mais ou menos de incidência 

daquilo que eu pensava. Eu sempre opus e contrariei e fui esperando, havia 

de mudar um dia.” 
 

O facto de ambos rejeitarem liminarmente a ideia de ir estudar noutro país que não 

Portugal teve como consequência o adiar dos estudos durante vários anos. Também a 

E2 e a E7 partilhavam dessa visão embora fosse notório que esta não era tão 

condicionadora: 

E2 - PEEAES2– “ Mas sabia que queria continuar a estudar, mas queria 

também um ensino com qualidade e não sendo em Luanda já era mais 

complicado para mim.” 

E2 - PEEAES5 – “ (...) Portugal, pela língua e por ter cá família. (...) E pelas 

referências também, pronto.” 

E7 - PEIF6–“Eu lembro-me de quando vim para cá, os meus primos que já 

tinham vindo anteriormente, também da mesma idade, em termos de 

criação, e tinham também a mesma preocupação de vir para cá, para estudar 

porque em Portugal é que era.” 
 

A E5, que já é de 2ª Geração, também não prosseguiu diretamente para o Ensino 

Superior por considerar necessitar de tempo para efetuar uma escolha consciente do seu 

futuro profissional.  
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2.1.6. ENSINO SUPERIOR 

As informações categorizadas como referentes ao Ensino Superior excluem as 

componentes da formação profissional, que pode ou não estar incluída no curso 

escolhido, que serão descritas com maior pormenor nos próximos sub-capítulos.  

Este grau de ensino decorreu sem grandes sobressaltos não existindo entrevistados que 

tenham demorado mais tempo que o previsto a concluir os seus estudos, como referiu o 

E10 a postura de uma forma geral era a seguinte: 

E10 - PEEESP3 – “Tempo previsto. Isto era só acelerar e nenhuma cadeira 

ficou.” 
 

O E1 salienta o contributo que os conteúdos científicos da sua licenciatura lhe 

trouxeram: 

E1 - PEEESP1 – “ (...) em filosofia aprendi a gostar de tudo o que é clássico 

(...) literatura clássica (...) os clássicos da filosofia (...).” 

E1 - EEESP2 – “ (...) abriu-se um outro horizonte para mim, um outro mundo, 

uma outra forma de ver a vida, o mundo, as pessoas (...)  a filosofia deu-me 

aquilo que eu hoje considero ser a liberdade (...) de ser pessoa.” 
 

A E2 destacou os encontros que teve enquanto procurava local para ficar, uma das fases 

mais comuns dos estudantes universitários, quando chegou a Aveiro vinda de Angola 

para frequentar a Universidade: 

E2 - PEEESP4 – “ Ainda havia alguma dificuldade em alugar casas para 

negros porque não conheciam (...). (...) havia outra boa parte de pessoas que 

nem tinham noção e achavam que os negros lá viviam em... (...) sei lá, que 

era uma selva e que só havia bicho, que as pessoas  nem sabiam falar. E às 

vezes até: „ fala português?‟, coisas do género que me surpreenderam 

muito.” 

E2 - PEEESP5 – “‟Não alugamos a negros.‟ (...) Negros não, de cor. Porque 

negros, muitas pessoas têm dificuldade em dizer.” 
 

O E3 descreveu a sua odisseia para poder optar pelo curso que pretendia apesar desse 

percurso ter implicado a perda de alguns anos: 

PEEESP2 – “Estava a tirar a licenciatura em Física. Fiz o primeiro ano, só 

que no final do primeiro ano é quando tive uma oportunidade para sair fora 

do país para estudar fora, neste caso aqui para Portugal.” 

PEEESP3 – “À Delegação Provincial de Educação tinha-lhe sido solicitado 

alguns professores jovens (...) para que pudessem frequentar um curso de… 
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naquela altura era Educação Cultural. (...) um familiar, que trabalhava na 

delegação que me questionou se eu estaria interessado em sair fora do país.” 

PEEESP4 – “(...) quando me disseram que era Educação Cultural (...) não me 

identificava com o curso. Mas de qualquer modo, naquele momento a minha 

intenção era sair (...) não era prioritário se fosse Portugal ou outro país (...).“ 

PEEESP5 – “Era questões de mudança, não era pela situação em si mas era 

questões de mudança. Outro desafio. Era ver o outro lado, tentar descobrir 

alguma coisa noutro país, ver mais alguma… outros horizontes. “ 

PEEESP9 – “(...) porque naquela altura tivemos que repetir o 12º ano.” 

PEEESP10 – “(...) quando fui para lá, para a faculdade, não havia ainda a 

variante de Matemática – Ciências. Então o primeiro ano, ainda tive de fazer 

o primeiro ano de educadores de infância.” 

PEEESP11 – “Só no segundo ano, ou seja, segundo ano de educadores de 

infância é que mudei de área, porque na altura foi o ano em que abriu a 

variante de Matemática – Ciências.” 

PEEESP12 – “Então voltei novamente para o primeiro ano com as 

equivalências mínimas não é, por causa das áreas que são totalmente 

diferentes, principalmente na área da psicologia, (...) foram-me dadas 

equivalências - e ingressei então no curso de variante.” 

PEEESP13 – “A sentar num jardim-de-infância e estar lá a trabalhar com os 

miúdos, quer dizer, nunca me passou pela cabeça. É mesmo aquilo que foi 

um acidente de percurso mesmo.” 

PEEESP14 – “Eu andava todo o ano desmotivado mesmo por estar ali. Mas 

mesmo assim fiz o estágio.” 

 

A E5 frequentou uma Universidade Privada, pela proximidade da sua residência, mas 

salientou a sua desilusão pela formação oferecida não ter ido de encontro às suas 

expetativas mormente na componente científica: 

E5 - PEEESP3 – “Média. As minhas expetativas eram maiores do que aquilo 

que depois realmente verifiquei porque, não culpo minimamente, se calhar a 

faculdade.”  

E5 - PEEESP4 – “Se calhar culpo um bocado da turma em que eu estava 

inserida(...). (...)Mas se calhar a turma em que eu estava inserida era uma 

turma, de alguma forma, mediana e não houve por parte dos professores um 

tentar elevar a fasquia e então penso que se levou o curso assim, como se 

fosse uma coisa muito… mediana, ou seja mediana.” 

E5 - PEEESP5 – “Não houve nada que eu dissesse: „Uau! Fantástico! 

Realmente aprendi bastante aqui!‟.”  

E5 - PEEESP7 – “(...) dentro da área da música houve várias coisas que eu 

acho que devíamos ter… deviam ter aprofundado mais e ter dado uma 
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variação maior na parte musical. Penso que era uma coisa muito… lá está, 

ficou muito aquém das minhas expetativas, não foi…” 
 

É de sublinhar o facto de E6 ter ido realizar a sua licenciatura já com 50 anos: 

E6 - PEEESP2 – “Foi fantástico, aprendi a andar de patins e a fazer 

canoagem… Gostei, gostei bastante.” 

E6- PEEESP3 – “Foi uma possibilidade que um determinado governo 

conseguiu e deu-nos essa possibilidade.” 
 

A E7 relatou a sua desorientação aquando dos primeiros anos da licenciatura mas que 

conseguiu ultrapassar com êxito: 

E7 - PEEESP1 – “Estive dois anos a ali a pensar: „O que é que eu vou fazer? 

Não percebo nada disto‟.” 

E7 - PEEESP2 – “ Eu não sei, não estava sintonizada, eu estava desmotivada, 

eu não achava graça àquilo. Andei ali… foi uma coisa horrível.” 

E7 - PEEESP4 – “(...)acho que foi um trabalho qualquer que eu ousei escrever 

por mim em vez de ir aos livros e dizer o que os outros diziam só. A partir 

de certa altura comecei a tentar interpretar o que lia e houve um professor 

que gostou e aquilo deu-me algum ânimo: „Olha, afinal posso escrever 

aquilo que eu penso, pensava que não! E afinal, a partir do que ele escreve, 

eu posso depois falar‟.” 

E7 - PEEESP5 – “Ou seja, eu pensava que não se podia e eu pensava que se 

tinha de reproduzir o que tinha sido dito. E a partir desse momento comecei 

cada vez mais a querer… e foi uma pena porque eu, a partir do 3º ano, 

comecei a tirar notas altíssimas (...).” 
 

O E9 destacou a preparação que o curso médio, que tinha realizado em S. Tomé e 

Príncipe, lhe proporcionou para realizar a licenciatura em Educação Física: 

E9 - PEEESP10 – “(...) práticas, não tinha problema, porque era muito bom no 

atletismo, natação, basquete, volley e depois também tinha rugby, todas as 

disciplinas propedêuticas, práticas.” 

E9 - PEEESP11 – “Mas depois tínhamos as teóricas, não é? As anatomias, as 

fisiologias, essas coisas todas, não é? Tinha mesmo que batalhar.” 

E9 - PEEESP15 – “De atletismo já eu… Todas as técnicas, dominava, mesmo 

o volley e o basquete. Porque esse curso em S. Tomé era muito mais 

prático.” 

E9 - PEEESP16 – “(...) quem nos fez o curso foram os cubanos e naquele ano, 

da cooperação cubana em termos desportivos, os melhores treinadores é que 

eles mandaram para S. Tomé, então consegui aprender muito bem. e quando 

vim fazer o curso, já não era novidade, foi o que foi. “ 
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2.2. RELAÇÃO COM OS ELEMENTOS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

2.2.1. COLEGAS 

Os entrevistados ao longo do seu percurso foram sendo inseridos em grupos turma 

bastante diferentes, sendo possível descrever várias tipologias de situações ao longo dos 

vários níveis de ensino. Os colegas são descritos de forma positiva, desenvolvendo 

relações que originaram relações de amizade duradouras: 

E1 - PERC5 – “(...) eu pude desenvolver depois amizades e... que perduram 

até hoje.” 

E1 - PERC6 – “(...) essa convivência (...) foi um bocado complicado, porque 

havia aquele medo, aquele receio de a pessoa se expor, como eu vinha de 

Cabo Verde não estava muito habituado a conviver com miúdos brancos 

(...).” 

E2 - PERC3 – “E depois também consegui fazer alguns amigos na turma e 

correu bem.” 

E3 - PERC2 – “(...) tive grandes relações com... grandes amizades, com 

pessoas desta origem e que nunca... também nunca verifiquei nem analisei 

questões muito atípicas.” 

E3 - PERC6 – “Era uma turma boa (...). Eram muito cooperantes, ou seja, 

ajudavam-me muito.” 

E3 - PERC11 – “(...) tive grandes amizades, porque é assim, houve colegas 

que se tornaram muito meus amigos (...).” 

E6 - PERC4  –“ Continuava realmente alegre e tudo, mas num grupo muito 

restrito. Tinha bom relacionamento, muitíssimos bons relacionamentos 

(...).” 

E7 - PERC10 –“(...) era ótima. Eu dava-me bem com toda a gente.” 

E8 - PERC4 – “Era boa, era traquinas mas era boa. Sempre boa, nesse aspeto, 

bons colegas, dávamo-nos todos bem, ajudávamo-nos.” 

E8 - PERC5 – “ “Dei-me bem com os colegas, formámos grupos de amigos, 

até hoje conversamos, aqueles que vemos aqui, de vez em quando 

encontramo-nos.” 

E9 - PERC2 – “Dávamo-nos bem, dávamo-nos bem.” 

E10 - PERC2 – “A minha relação pautou-se sempre por esse clima de 

convivência, porque havia muito espirito de solidariedade entre nós. 

Independentemente da cor, raça… isso não era fator (...).” 

E10 - PERC3 – “Pautávamos fundamentalmente no seio da nossa escola pela 

interajuda.(...) É assim, há um espirito de um poder ajudar o outro.“ 

E10 - PERC4 –“(...) estudava com os colegas, acabava por ser uma 

aprendizagem de partilha. Sempre tive isto com colegas, quer no meu 3º 

ciclo, quer no secundário.” 

E10 - PERC5 –“Nós tínhamos um grupo, porque também, lá está, quem é 

bom aproxima-se aos bons, isso sempre existiu em S. Tomé, aqui não sei 

mas lá em S. Tomé era assim. Se o aluno A é bom na história, ele vai 

selecionar o aluno de filosofia para eles partilharem.” 
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No caso do E1 estas relações desenvolveram-se de forma positiva apesar do receio e das 

dificuldades iniciais próprias de quem vem de um país estrangeiro para outro. É, 

igualmente, interessante verificar que mesmo entre os africanos existia algumas 

dificuldades de entrosamento. 

E1 - PERC2 – “(...) era o único aluno africano (...).” 

E1 - PERC3 – “(...) o choque cultural e linguístico também foi complicado. 

Não estava habituado ao frio, não estava habituado às tradições dos miúdos, 

mas acabei por me inserir bem (...).” 

E1 - PERC6 – “(...) essa convivência (...) foi um bocado complicado, porque 

havia aquele medo, aquele receio de a pessoa se expor, como eu vinha de 

Cabo Verde não estava muito habituado a conviver com miúdos brancos 

(...).” 

E1 - PERC11 – “(...) eu tive muita dificuldade em me relacionar com esses 

africanos, porque eram filhos de pais que vieram de Angola e eles estavam 

mais inseridos na cultura portuguesa (...).” 
 

Porém houve situações pontuais que marcaram os nossos entrevistados. É curioso que 

são os entrevistados de 2ª Geração que relatam de forma mais aberta e concreta 

situações de racismo e discriminação. Uma das situações mais marcantes foi vivida pela 

E5 que por evidenciar características físicas, que a própria designou por mistas, foi 

excluída dos grupos existentes na sua escola: 

E5 - PERC4 – “Aceitação por parte dos meus colegas (...). (...) alunos 

também de etnia africana. (...) há um grupo que não gosta de pessoas que 

têm características mistas, como é o meu caso (...). (...) que se chama os 

cabritos, portanto, já não é a raça pura africana.” 

E5 - PERC5 – “E então é um bocado complicado porque os da raça africana 

não aceitam estes da mistura porque dizem que nós não somos africanos na 

sua… pura, raça pura.” 

E5 - PERC6 – “E os brancos também não nos vêem como fazendo parte 

desta… da raça deles porque também temos uma mistura, não temos a 

mesma tez de pele.” 

E5 - PERC7 – “(...) principalmente as mulheres, as raparigas, raça africana 

negra e então não vêem estas raparigas que têm estas misturas, de bom 

modo, não gostam de misturas, não… somos completamente postas de parte 

(...).” 

E5 - PERC8 – “(...) por um lado, eu tinha esta exclusão dos meus colegas da 

Quinta da Princesa e depois pelo outro lado, também dos meus colegas da 

minha turma.” 

E5 - PERC9 – “Eu penso que na altura, os da Quinta da Princesa sim, era uma 

questão racial mas com os meus outros colegas não era nada questão racial. 

Era quilo que se passa nas escolas normalmente, era uma questão de status, 

eu era muito miúda ainda.” 
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E5 - PERC10 – “E eu não encaixava nem num lado nem noutro.” 

 

A E5 foi alvo daquilo que atualmente designamos por bullying e só após esta ter 

ripostado é que essa situação parou: 

E5 - PERC14 – “(...) os meus colegas faziam aquilo que se chama pressão 

psicológica, portanto era gozar, era brincadeiras de colar papéis nas costas, 

portanto, dentro dessa área havia coisas mesmo parvas (...).” 

E5 - PERC16 – Houve uma vez que estoirei, foi num almoço (...). (...)nós 

comíamos sempre uma sopa e um cachorro. (...) essa rapariga agarrou numa 

mostarda e disse: „Queres com mostarda?‟ E alagou o meu cachorro em 

mostarda e eu, com muita calma, não respondi e pedi outro cachorro. E ela 

alagou a minha sopa também com mostarda e eu pedi outra sopa e pedi 

outro cachorro e ela agarrou na mostarda e eu agarrei-lhe na mão e olhei 

para ela numa questão de: „Não voltes a fazer isso!‟ (...) isto sempre com os 

risinhos constantes na mesa, de gozo, etc. e eu vou, no final, quando acabei 

de comer, agarrei na mostarda e reguei-a de alto abaixo com mostarda e 

depois levantei-me e disse à senhora: „A conta paga esta menina que está 

aqui.‟  

E5 - PERC17 – “E a partir daí nunca mais fui gozada pelos meus colegas, 

portanto foi o meu basta (...).”  

E5 - PERC18 – “Aquilo já era uma coisa que já ia de algum tempo e portanto, 

magoava-me e eu nessa altura tive aquela atitude pela primeira vez de 

mostrar que aquilo não estava bem e que não ia tolerar mais aquele tipo de 

comportamento em relação a mim.” 

E5 - PERC19 – “Eu acho que também havia racismo com toda a certeza.” 

E5 - PERC20 – “Por aquilo que eu passei na escola. Isso sente-se pela forma 

como às vezes querem-te chamar nomes e a primeira coisa que vem é 

sempre qualquer coisa discriminatória em relação à raça, nunca é coisas que 

tenham a ver com „estúpida‟, „parva‟. Tem mais a ver com questões raciais. 

Os nomes, quando querem atingir alguém, normalmente focavam-se mais 

precisamente na raça.” 
 

O E4, igualmente de 2ª Geração, também reportou a existência de racismo entre os 

colegas:  

E4 - PERC1 – “Entre os colegas e os amigos, epá, digamos que sentia na 

medida em que era talvez, num qualquer desentendimento, se calhar era o 

primeiro insulto que aparecia, era logo esse.” 

E4 - PEIF8– “Porque é uma coisa muito recorrente (...) Que é aquela 

sensação de que „ok, nasceste aqui, é um facto, és português, não conheces 

mais nenhum outro país no entanto à primeira situação, uma das primeiras 

coisas que te dizem é: „vai para a tua terra!‟, quer dizer, isto é um pouco 

estranho não é? Porque não conheces outra, nasceste aqui, és educado (...). 

E é uma coisa com a qual tens de aprender a viver.“ 
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A E2 já no Ensino Superior e após chegada de Angola sentiu também alguma 

segregação por parte dos seus colegas: 

E2 - PERC6 – “Mas depois nas turmas senti, senti que a cor da pele tinha 

peso. Aí senti.” 

E2 - PERC7– “(...) quando fosse necessário formar grupos, mesmo assim para 

conversar, eram poucas as pessoas que se aproximavam.” 

E2 - PERC8– “(...) em relação a formação de grupos, se alguém se tentasse 

aproximar,  havia sempre quem dizia „oh vê lá se também queres ficar preto‟ 

ou coisas assim do género.”  

E2 - PERC12 – “(...) havia alguma dificuldade em fazer grupos com pessoas 

de outra cor, essa... não sei se era essa a questão principal, nunca perguntei 

nem nunca me preocupei.” 
 

Para além de ripostar como a E5, os entrevistados tentaram lidar com essas situações 

desvalorizando e ignorando as mesmas. 

E2 - PERC9 – “(...) para mim pessoalmente, é assim, não é que não dê 

importância, dou importância mas uma importância relativa (...). (...) se vejo 

uma pessoa fazer um determinado comentário que eu acho que é...(...) que 

não deve ser feito, é uma pessoa que, para mim, já está posta de parte (...) 

sigo em frente e não dou valor a isso.” 

E4 - PERC2 – “(...) a pessoa vai desenvolvendo mecanismos (...) em algumas 

circunstâncias passa por ignorar (...). No princípio a resposta era mais, 

tentanto responder com agressividade, outras guardando mas ficando 

revoltado e noutras desprezando praticamente, ou respondendo à letra mas 

com elevação, pronto.” 
 

O E1 e a E7 também descreveram algumas situações de bullying, não tendo, no entanto, 

enfrentado os agressores. A situação foi ultrapassada pelo E1 através do seu foco no 

estudo e na progressão escolar e pela E7 por ter mudado de cidade, não sendo esta 

mudança resultado da situação descrita. 

E1 - PERC9 – “(...) em relação aos colegas sim, portanto eu aí já senti muita 

dificuldade porque havia sempre palavras ou expressões menos adequadas 

para a altura e eu sentia-me um bocado melindrado (...) começou-se a 

bloquear em termos de aprendizagem, em termos afetivos também (...).” 

E1 - PERC10 – “(...) todos os dias eram coisas escritas na carteira, em tudo o 

que fosse necessário, possível escrever escreviam não é isso por si só 

acabou por dificultar a minha aprendizagem na altura (...).” 

E7 - PERC12 –“Eu não conseguia fazer amizades porque aquilo era uma 

escola horrível: apalpavam-me, batiam-me e eu não tinha a minha mãe 

sequer, para me defender. (...) Eu não tinha ninguém que pudesse ir lá.” 

E7 - PERC13 –“Apanhei pessoas a fumar e lembro-me de ir perguntar a uma 

miúda: „Queres ir brincar comigo?‟, e ela sacava do cigarro, começava a 

fumar, já naquela fase e eu: „Bem, sou mesmo uma betinha ao pé desta 

gente toda.‟” 
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Houve, no entanto, situações em que a integração foi mais positiva. O E3 e o E9 ao 

chegarem a Portugal para ingressar no Ensino Superior tiveram que voltar para o Ensino 

Secundário. Eles apresentavam já uma considerável diferença de idades quanto aos seus 

colegas e as suas expetativas relativamente a estes eram algo negativas. 

E3 - PERC7 – “(...) obviamente que eles olhavam também para a minha 

situação um bocado… a pessoa vem deslocada, quer dizer, vem lá de 

Angola, não sei quê e tal, não tem família aqui e obviamente que isso, se 

calhar a eles pesavas-lhe de outra forma.” 

E3 - PERC8 – “Então tinham sempre aquela preocupação de: o que é que eu 

quero, se preciso de alguma ajuda, se quero algum material escolar…” 

E3 - PERC9 – “Faziam muitas perguntas. (...)  aliás passávamos os intervalos, 

eu a responder às perguntas que eles colocavam sobre Angola.” 

E3 - PERC10 – “(...) tinham curiosidade de saber como é que era Angola. 

Como é que aquilo é. Principalmente, como aquilo estava em guerra naquela 

altura, então perguntavam-me muito: „onde é que tu vivias? Então se lá é 

guerra!‟. Ou seja, a situação de guerra eles pensavam que era em todo o 

lado. Ou seja, aí não havia cidade nem nada, era porrada por todo o lado 

(...).” 

E9 - PERC9 – “(...) obviamente já tinha deixado de estudar há algum tempo, 

para vir apanhar o ritmo não era fácil, eu colaborava com eles, não tinha 

problemas em dizer que tinha dificuldade nisto. Embora sendo mais velho, 

eram mais novos, é desde essa altura que eu reparei do povo português, da 

sua solidariedade.” 

E9 - PERC10 – “Porque eram miúdos de 16/17 anos, eu tinha 22 anos, mas 

chegava ao pé deles, acolhiam-me. Eu dizia: „epá, tenho essa dificuldade.‟ É 

que é curioso, convidavam-me para ir para casa deles para estudarmos 

juntos, que é para apanhar o ritmo.” 

E9 - PERC11 – “Eu nunca tinha ido a uma biblioteca, mas aqui a gente ia 

muito à biblioteca reunir, fazer trabalhos de grupo, aquelas coisas aprendi 

com eles.” 

E9 - PERC12 – “(...) eu pensava que ia ter alguma hostilidade.” 

 

2.2.2. PROFESSORES 

Os professores com os quais os entrevistados se cruzaram foram na sua maioria pessoas 

competentes, que os apoiaram e com as quais desenvolveram boas relações.  

E1 - PERP9- “(...) na altura pude perceber que aqueles professores, os da 

Figueira, portanto, eram professores (...) mostravam preocupação(...).”  

E1 - PERP19- “E a faculdade onde eu estudei, os professores, pelo menos 

esses, me deram muita coragem no sentido de me apoiar.” 

E2 - PERP2 – “(...) eram poucos professores (...) muitos deles conhecidos, 

pessoas conhecidas, da família, então sentia-me um bocadinho protegida.” 

E2 - PERP4 - “(...) tive a sorte de ter bons professores também.” 
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E3 - PERP5 - “(...) eram pessoas muito abertas, abertas, muito colaborantes. 

(...) estão sempre disponíveis para apoiar os alunos (...).” 

E3 - PERP8 - “Tive uma boa relação com os professores. Foi muito boa. Não 

tive razões de queixa.” 

E6 - PERP6 – “Em ainda hoje, há coisa de um ano, estou em contato com 

uma das minhas professoras. Conseguiu o meu contato e falamo-nos com 

frequência.” 

E7 - PERP7 – “E depois tive sorte porque essa professora apoiava-me. 

Punha-me a cantar nos espetáculos. Destacava-me e pedia-me para eu falar 

sobre a cultura de Cabo Verde.” Portanto, eu fui sempre uma privilegiada 

neste aspeto porque tive todo o apoio, tanto lá como cá.” 

E7 - PERP8 – “Eu quando me vim embora pedi à minha avó para me ajudar a 

fazer uma bonequinha daquelas de pano, como há em Cabo Verde. Então eu 

fiz, eu própria, a minha avó ajudou-me (...) e dei-a à professora (...).” 

E8 - PERP4 – “Era uma boa relação, era boa.” 

E8 - PERP6 – “Nada de faltas de respeito, nada de faltas de educação, não. 

Sempre saudável.” 

E8 - PERP9 – “ “Trabalho, respeito, alegria no trabalho. Estávamos à vontade 

mas trabalhávamos também. Conseguiram colocar-nos a trabalhar, 

estávamos bem-dispostos. (...) sempre com incentivos, motivação para 

ultrapassarmos. Isso é verdade. Isso é mesmo uma… foi uma escola que me 

marcou pela positiva.” 

E9 - PERP2 – “(...) nunca tive nenhum problema com os professores (...).” 

E10 - PERP3 – “(...) sempre mantive uma relação cordial com os professores.” 

E10 - PERP4 – “De todos eles tenho boas memórias.” 

E10 - PERP6 – “Mas se calhar pela minha forma de ser, pela minha postura 

própria, sempre mantive boas relações.” 
 

Houve entrevistados que referiram não ter sentido qualquer tipo de discriminação com 

base na sua cor.  

E3 - PERP3 – “(...) nunca verifiquei também nenhuma situação de alguma... 

algum registo de incompetência da parte deles, independentemente da cor 

deles.” 

E4 - PERP2 – “(...)eu nunca senti qualquer tipo de discriminação em termos 

de nota, em termos de sala de aula, nesse aspeto não, nunca senti nem 

desconfiei de.” 

E8 - PERP3 – “(...) de forma igual. Todos nós levámos as reguadas (...).” 

Todavia, três dos entrevistados vivenciaram experiências mais negativas: 

E1 - PERP11- “(...) eu apanhei um professor que veio de Moçambique (...) ele 

me dizia „Eu estive em África, eu sei como vocês funcionam.‟, quer dizer, 

ele tinha comportamentos que em relação a mim acabavam por me deitar 

por terra (...).”  
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E1 - PERP12- “(...) ele falava assim diretamente para mim, ele dava uma aula 

focado em mim... e isso marcou-se (...) não havia nada que pudesse 

justificar aquele comportamento (...).”  

E1 - PERP13- “Foi muito má (...) por mais que eu me esforçasse eu nunca 

tinha 10.”  

E1 - PERP14- “Eu tive muita dificuldade em conseguir de facto (...) um 

resultado bom a Português, não por mim, não pela dificuldade da matéria 

mas porque tive um professor que... não soube ser professor.”  

E1 - PERP15- “Tinha sempre um tique paternalista, paternalismo daqueles 

que sabem, ele esteve em África, mas eu não... não pude de forma alguma 

aprovar esse comportamento.”  

E5 - PERP2 – “(...) houve uma professora especial que eu tive um problema e 

a minha mãe na altura, como encarregada de educação, inclusive teve de 

intervir.” 

E5 - PERP4 – “Esta professora... houve uma espécie de perseguição.” 

E5 - PERP5 – “(...) de ela constantemente comigo estar sempre a chamar a 

atenção, isolar-me num canto, numa mesa (...)” 

E5 - PERP6 – “Uma marcação cerrada até ao final do ano, eu passei mas 

lembro que foi porque (...). (...) a minha mãe fez uma reclamação e envolveu 

o Ministério da Educação e um advogado e no final ela depois telefonou-me 

a pedir desculpa.” 

E5 - PERP7 – (...) ela também não gostava de mim, isso era ponto assente. 

Agora, se tinha a ver com a questão racial ou não, não faço a mínima ideia.” 

E6 - PERP7 – “(...) tive alguns casos de incompatibilidade.” 

E6 - PERP8 – “Notei uma certa uma certa embirração de alguns professores, 

mas na verdadeira acessão do termo.” 

E6 - PERP9 – (...) estou a lembrar-me de uma professora de português às 

vezes procurava mesmo humilhar, inclusive.” 

E6 - PERP10 – “Quando eu levantava o dedo, por exemplo, para participar 

em qualquer questão, ela punha-me muito travão. E em situações um pouco 

mais específicas, quando notava, por exemplo, que eu não conseguia 

responder a certas questões, gostava de me ir buscar e lançar-me às feras.” 
 

O E1 relata ainda que o seu próprio receio é que frequentemente não permitia que a sua 

relação com os professores fosse mais próxima. 

E1 - PERP6- “(...) mas os professores eram de várias áreas (...) havia sempre 

uma grande dificuldade em me aproximar dos professores (...).”  

E1 - PERP5- “(...) mesmo que eu tivesse alguma dificuldade em termpos de 

aprendizagem tinha muito medo (...) em me aproximar e pôr as dúvidas (...) 

a relação já era mais distante, não havia proximidade.”  

E1 - PERP7- “(...) havia um interesse dos professores em me ajudar, eu é que 

tinha esse receio, porque eu não estava tão familiarizado com, com essa 

nova equipa de professores(...).”  
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E1 - PERP8- “(...) portanto o receio foi mais meu, não dos professores em 

si(...).”  

 

2.2.3. FUNCIONÁRIOS 

No concernente aos funcionários a maioria não desenvolveu uma grande proximidade: 

E1 - PERF1 – “(...) eu não me lembro de haver funcionários na escola.” 

E1 - PERF3 – “ (...) não tive assim muita proximidade com funcionários(...).” 

E7 - PERF1 – “Não me lembro dos funcionários.” 

E8 - PERF1 – “Não me apercebia muito deles.” 
 

Contudo, quatro dos entrevistados, descreveram situações positivas: 

E1 - PERF2 – “Era uma relação também muito boa porque (...) havia sempre 

uma forma de me apoiar, portanto qualquer coisa que eu precisasse eu 

chegava numa funcionária, numa contínua, davam-me sempre qualquer 

coisa que eu precisasse ou necessitasse.” 

E2 - PERF2 – “Muito acarinhada, até porque muitos deles, também muitos 

tinham vindo de Angola, de Moçambique ou da Guiné ou de S.Tomé, sei lá, 

assim de outros países e aí então havia uma aproximação „oh de onde 

vens?‟, sempre assim muito carinho.” 

E4 - PERF1 – “(...)Eu penso que era boa porque eu lembro-me de… os 

funcionários com quem eu lidei mais era à entrada da escola e na secretaria 

e toda a gente me conhecia e até me achavam uma rapariga bastante querida 

e simpática (...).” 

E5 - PERF1 – “Tinha boas relações.” 

E5 - PERF4 –“É engraçado porque um deles até foi meu encarregado de 

educação por estar mais próximo. Foi meu, do meu irmão.” 
 

Foi salientada a diligência no cumprimento dos seus deveres enquanto funcionários e a 

adopção de uma postura justa independentemente de quem fosse o aluno: 

E2 - PERF1 – “Tratada com todo o respeito e provavelmente (...) se alguém 

me faltasse ao respeito e se eu me queixasse (...) essa pessoa era castigada 

ou repreendida. Tenho a certeza que sim.” 

E3 - PERF2 – “Aliás, quando havia situações... algumas anomalias, não é, ou 

mesmo, no recreio, no espaço escolar, ou seja, a advertência era para todos, 

não havia nenhuma separação, nem direitos... ou seja, deveres eram para 

todos.” 

E3 - PERF3 – “Nunca verifiquei lá nenhum tipo de privilégio para algum 

aluno em específico no cumprimento de regras.” 

E5 - PERF3 –“(...) a grande preocupação era manter-nos na linha, chamar-nos 

à atenção: „Olha que vocês estão a fazer barulho, vou fazer queixa a fulano e 

não sei quê!'.” 

E8 - PERF2 – “Os funcionários tinham as suas funções mas de qualquer 

forma, sempre que houvesse algum desvio, alguma alteração qualquer à 
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ordem normal da escola, ou à regra normal, às normas, os funcionários 

passavam a informação sempre aos professores.” 

E8 - PERF3 – “Não abordavam os alunos por abordar. Havia sempre uma 

hierarquia, os níveis e cada um sabia que tinha que seguir aquela cadeia, 

para não haver falhas.” 

 

2.3. INFLUÊNCIAS 

2.3.1. FAMÍLIA 

A família é indubitalvemente o elemento que tem uma influência mais preponderante no 

percurso escolar dos entrevistados, quer pelo apoio e pelas expetativas positivas, quer 

pela transmissão de valores e até pela valorização dada à instituição escola. Oito dos 

entrevistados salientaramo papel da família no seu percurso. Tal verificou-se através do 

encorajamento que foi dado para estes não desistirem do seu percurso e para 

desenvolverem as suas capacidades: 

E1 - PEIF1– “(...) comecei a sentir muita saudade (...) mas ao falar com o 

meu pai ele disse „mas não, tu tens que enfrentar a dificuldade, que eu estou 

aqui também a trabalhar (...) e isso deu-me grande força para estudar.”  

E1 - PEIF2 – “Esse acabou novamente por reforçar a minha autoestima (...) o 

meu pai sempre foi um conselheiro que me disse „não, se tu já conseguiste 

até aqui, portanto estás no décimo ano, vais continuar a estudar (...)‟ e 

depois no final do ano consegui, consegui passar (...).” 

E1 - PEIF3 – “O meu pai é que me deu força.” 

E1 - PEIF4 – “(...) que me disse: „Não, tu nunca desanimes, um caboverdiano 

nunca desanima. Olha para o teto, olha para o céu: não chove, mas continua 

a fazer a sua sementeira. A chuva há-de vir um dia.‟ (...) essa metáfora para 

mim foi o suficiente.” 

E1 - PEIF5 – “Essa persistência, desse povo que é um povo que luta contra 

tudo o que é adversidade, fez-me levantar do chão (...). E por mim e pelo 

meu pai consegui um caminho, uma luz que me deu acesso àquilo que sou 

hoje. ” 

E7 - PEIF24– “Mas de facto foi ela, desde miúda, quando eu escrevia 

qualquer coisa, ela interpretava e agarrava na história que eu tinha feito e 

dava-lhe uma dimensão, uma interpretação incrível que eu assim: „Epá, eu 

não tinha pensado sobre isso. Não pensei que isso pudesse…‟. “ 

E9 - PEIF9– “A minha mãe dizia que eu tinha que estudar. Porque eu nas 

férias ia ao Príncipe e pronto, lá a minha mãe motivava-me, como eu estava 

a estudar e gostava, a minha mãe foi uma das grandes impulsionadoras.” 
 

Por vezes o encorajamento surgia através do exemplo e do convívio: 
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E5 - PEIF3– “Por ser uma lutadora e por perceber o que ela passou e onde ela 

chegou por mérito próprio, sem dúvida, aí está uma mulher que… com „M‟ 

grande que chegou onde chegou com mérito próprio.” 

E5 - PEIF4– “(...) é quem eu mais admiro, penso eu, precisamente por tudo 

aquilo o que ela passou e por ter conseguido vencer sem ter as ajudas que eu 

tive.” 

E7 - PEIF1– “(...) minha família é uma família com uma tradição humanista 

(...) São quase privilegiados. São pessoas, digamos, com uma formação… a 

maior parte das minhas tias, que lá estão ainda, são professoras. Trabalham 

na ONU, são professoras da faculdade de lá.”  

E7 - PEIF9– “A minha família tem algumas pessoas que escrevem e que me 

incentivaram a seguir as letras.” 

E7 - PEIF11– “Lia muito, desde miúda comecei a ter acesso gradativamente 

por causa de uma tia minha que era escritora. Que me emprestava coisas, 

que falava acerca de autores caboverdianos, a literatura clássica.” 

E7 - PEIF20– “Portanto é uma pessoa realmente fora de série, em termos de 

inteligência. Para mim é mesmo assim o expoente máximo. (...) O meu pai 

era assim um super-pai.” 

E7 - PEIF22– “Quem me ajudou sempre foi a Magui, que é a tal escritora, 

que é irmã da minha mãe e que não tirou licenciatura mas que é uma 

pessoa… Para mim foi a tal mentora.” 

E7 - PEIF23– “Porque ela para além de escrever, escrevia coisas dentro de 

tudo aquilo que eu gosto. Nós tínhamos uma afinidade, eu digo que quase 

espiritual. Intelectual e espiritual, muito grande por ela.” 
 

Foi referido o apoio dado pela pela família que contribuíu diretamente para o sucesso 

escolar: 

E4 - PEIF3– “(...) quando entrei já tinha um certo balanço, os meus pais 

fizeram questão, todos nós quando entrámos na escola já sabíamos ler e 

escrever e fazer contas.” 

E4 - PEIF5– “Este balanço gerou – isto já é uma coisa que eu racionalizei, 

não é? – o balanço gerou sucesso e o sucesso gerou motivação e foi um 

ciclo vicioso.” 

E4 - PEIF9– “Os meus pais primeiro deram-me os primeiros instrumentos 

para que eu pudesse ser bem-sucedido na escola. É o facto de entrar na 

escola, logo sabendo ler e sabendo escrever, parece que não, dá logo uma 

confiança inicial importante.” 

E4 - PEIF17– “(...) até ao 1º ciclo, sim (...). (...) até onde os meus pais me 

puderam ajudar.” 

E4 - PEIF18– “(...) os meus irmãos, também, eventualmente iam-me 

ajudando mas não precisava muito.” 

E5 - PEIF7– “(...)a minha mãe professora, (...). Obviamente que estava 

sempre disponível para mim e para o meu irmão para nos ajudar no que quer 

que seja em questões escolares..” 
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E5 - PEIF8– “Quando ela achava que não conseguia ela própria ajudar, 

procurava sempre quem o pudesse fazer.” 

E7 - PEIF19– “A minha mãe, até para aí ao 5º ano atual, 5º / 6º ano ela 

acompanhou-nos. Depois o meu pai é que passou, porque realmente o meu 

pai era um autodidata e mesmo sem ter tirado a faculdade… Ele chegou a 

dar aulas na faculdade, porque ele aprendeu tudo sozinho. “ 

E8 - PEIF1– “Sempre tive apoio familiar. Sempre, sempre, sempre, sempre. 

Dos pais, dos irmãos (...).” 

E9 - PEIF5– “Curioso é que ela obrigava-nos a fazer o trabalho de casa, mas 

com ela não conseguíamos tirar dúvidas porque ela não sabia ler mas eu 

tinha que estudar.(...) Ela não sabia ler, não sabia explicar, mas tinham que 

estudar. Aquela hora de estudo, porque ela queria, que ela já é burra mas 

não queria que os filhos também fossem burros.” 
 

As expetativas que a família deposita em cada indivíduo influenciam posteriormente a 

sua postura perante a escola e o prosseguimento de estudos. Apenas a E6 afirma não ter 

sentido qualquer tipo de expetativa, porém é importante contextualizar que o seu 

percurso escolar foi feito afastada da família que enfrentava na altura a guerra colonial 

em Angola, fazendo com que as preocupações estivessem mais centradas na 

sobrevivência e na obtenção de meios económicos para sustentar os filhos que estavam 

longe. O E4 relatou ter sentido a obrigação de ser melhor que os do grupo maioritário 

para poder sentir-se igual a este.Os restantes entrevistados relataram algumas das 

expetativas que sentiram:  

E2 - PEIF1– “Nem nunca pus isso em questão, pronto, nasci, cresci, fui para 

a escola e tinha que ir para a escola e... por acaso até gostava de ir e correu 

sempre bem e o objetivo sempre foi estudar porque também era essa a 

mensagem que os pais transmitiam aos filhos, era estudar e prosseguir os 

estudos e fazer o mais possível, não é?”  

E4 - PEIF6– “(...) era uma coisa que se dizia e é uma coisa que foi se calhar 

de certa maneira interiorizada, aquela ideia de que se tem que ser um 

bocadinho melhor do que a maior parte.” 

E4 - PEIF7– “Quando se pertence a uma minoria que de muitas maneiras é 

estigmatizada através de ignorância que se vai propagando de diversas 

maneiras, mais que não seja, através de anedotas não é? Às vezes, a 

sensação que se tem é que se tem de ser um bocadinho melhor do que a 

maioria. (...) É uma sensação que eu acho que foi interiorizada desde cedo.” 

E4 - PEIF13– “(...) nunca foi dito de forma clara até onde é que cada um de 

nós tinha de estudar. (...) Mas o que era bem claro é que tínhamos de ter 

sucesso. Isso era claríssimo.” 

E4 - PEIF14– “Agora nunca se definiu até onde cada um tinha que chegar, 

tanto é que cada um de nós foi estudando pontos diferentes em fases… 

Todos nós tivemos um percurso diferente (...).” 
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E4 - PEIF15– “(...) nunca houve nenhuma pressão acerca do que fazer depois 

do 12º ano.” 

E4 - PEIF16– “A ideia era… (...) era: „ou estudas ou vais trabalhar, para 

estudar tem de se ter sucesso‟.” 

E5 - PEIF9– “O meu pai e a minha mãe sempre disseram que gostavam de 

me ver a mim e ao meu irmão a tirar um curso, mas nós é que tínhamos de 

fazer por isso e nós é que tínhamos de ir à luta para conseguir fazê-lo ou 

não. Com o apoio deles, obviamente (...).” 

E6 - PEIF12–“Nunca senti qualquer tipo de expetativa.”  

E7 - PEIF13– “O meu pai, aliás, veio para cá, precisamente para irmos todos 

para a faculdade.” 

E7 - PEIF14– “(...) sempre tive oitentas, noventas e aliás, eu digo, até me 

chateava porque eu dizia sempre: „Olha, tive isto!‟. E ele: „Ah, podias ter 

tido mais.‟. Ou seja, nunca chegava (...).” 

E7 - PEIF15– (...) a minha mãe, ela nunca teve essa preocupação. Ela queria 

que nós estudássemos mas ela queria que nós seguíssemos o que 

quiséssemos (...). 

E8 - PEIF2– “Como qualquer pai, a expetativa é que os filhos pudessem 

seguir as carreiras que gostassem primeiro, nunca impuseram vontades. „Vai 

para aquela área, vai para aquele curso ou faz medicina.‟.” 

E8 - PEIF3– “(...) mas que tivéssemos a formação ideal necessária que 

quando tivéssemos idade para tomar as decisões, ou preparados para tomar 

as decisões, que tomássemos as melhores para podermos ser felizes com 

aquilo que estávamos a fazer.” 

E10 - PEIF7– “Então a minha avó tinha uma coisa inédita… (...) ela 

selecionou um neto de cada filha e pôs-se à responsabilidade para educar, do 

qual eu fiz parte. Pronto, eu integrei esta equipa.” 
 

A opinião e a imagem que a família veicula relativamente à escola e à aprendizagem 

influencia a forma como cada indivíduo encara esse período da sua vida: 

E4 - PEIF1– “Eu sempre gostei da escola, eu tenho irmãos mais velhos e 

acho que isso também determina aminha boa relação com a escola.” 

E4 - PEIF2– “ Quando eles iam para a escola eu ficava com pena de ficar em 

casa. (...) quando assistia ao estudo conjunto deles, sempre tive vontade de 

andar depressa e de chegar aos anos onde eles… aos anos que eles 

frequentavam.” 

E4 - PEIF4– “(...) associando a isso, o facto de eu ter irmãos mais velhos, que 

via muitas vezes estudar… Não é que eles parassem para me ensinar mas eu 

assistia ao estudo deles e, por curiosidade, lá fui aprendendo umas coisas, 

quando eu entrei para a escola já ia com um certo balanço.” 

E4 - PEIF10– “(...) depois pela forma como sempre valorizaram a escola, a 

escola sempre foi muito valorizada em minha casa.” 
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E4 - PEIF11– “Era valorizada (...). No sentido de que a escola é o veículo, 

digamos assim de atingir tudo aquilo que se pretende em termos 

profissionais, pessoais e a escola é a rampa através da qual temos acesso a 

tudo aquilo que pretendemos.” 

E4 - PEIF19– “(...) a forma como eu me relaciono com a escola, é 

basicamente fruto de como a escola sempre foi valorizada em minha casa..” 

E9 - PEIF8– “(...) dependia muito de nós o nosso comportamento, saber estar 

para o futuro. Então os conselhos, sobretudo que a minha mãe dava-nos é 

isso. Tem que saber estar, saber comportar e aprender sempre com quem 

sabe mais. E sempre foi o lema a seguir.” 

E10 - PEIF4– “Ela chegava e dizia assim: „Ah mas tu não acabaste ainda os 

trabalhos?!‟. Quer dizer, ela mesmo sem saber ler, estavam sempre aquelas 

intuições de mãe. Ela sempre exigiu que estudássemos.” 

 

Foi igualmente sublinhado por três entrevistados o facto da sua família fazer questão de 

falar com eles em português e não em crioulo ou noutro dialeto local, contrariando 

assim, conforme verificamos no enquadramento teórico, uma das principais 

desvantagens que os alunos de minorias étnicas costumam apresentar. Porém, nenhum 

dos outros entrevistados referiu alguma dificuldade relacionada com a passagem da 

utilização do crioulo para português. 

E4 - PEIF20– “(...)os meus pais sempre fizeram questão de falar, exceto 

quando estavam zangados, falar connosco em português. Porque achavam 

que isso era um fator importante para a nossa integração.” 

E7 - PEIF4– “(...) eu falava crioulo porque eu tinha imensas amigas cabo 

verdianas, mas ele não me permitia falar crioulo em casa. Ele não gostava, 

apesar de toda a minha família do lado da minha mãe falar em casa. Mas ele 

preferia que nós não nos habituássemos ao dialeto (...).” 

E9 - PEIF10–“(...) no Príncipe, por razões de aculturação portuguesa, (...) 

para eu aprender a falar o dialeto da minha terra, eu não ouvia os meus pais 

a falarem isso em casa. Tinha que ser com a minha avó com quem eu ia para 

a roça.(...) E nós em casa, os pais só falavam português.” 

 

2.3.2. COLEGAS 

A influência que os colegas tiveram nos seus percursos escolares assumiu diversas 

formas. Traduziu-se em apoio emocional quando os entrevistados se encontravam 

fragilizados, em encorajamento nas suas primeiras experiências como professor, pela 

partilha de novas ideias, música, política, e outros elementos da sociedade, até à receção 

e orientação num novo país.  
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E3 - PEIC1 – “(...) esses tais momentos de aula em que eu interagia com 

eles,muitos reviam em mim qualidades de um bom professor. De um futuro 

bom professor (...).” 

E3 - PEIC2 – “Qualidades em termos de relação, a abertura que eu tinha para 

com eles, para além de ser meus colegas, eu sentia-me aberto às questões 

que me colocavam. (...) Então no intervalo diziam: „epah, muito bem!‟.” 

E4 - PEIC1 – “Já na adolescência, digamos assim, com as associações de 

estudantes, com o conhecer de muitos ícones não só políticos como 

musicais, foram-me dados a conhecer pelos meus colegas.” 

E5 - PEIC2 – “(...)ela fazia parte desse tal grupo em que constantemente me 

gozavam e etc. e quando eu fiz aquela passagem, ela foi a primeira pessoa a 

dar-me a mão e a vir para o meu lado e tornámo-nos inseparáveis desde essa 

altura.” 

E6 - PEIA1– “(...) eu estava realmente também à beira de um esgotamento 

mas tive a sorte de ter uma amiga, nessa altura lá hospedada, que me levou 

para a Idanha–a–Nova.” 

E6 - PEIA3– “Fiquei numa - eu gostava muito de ler – fiquei numa parte da 

casa em que eles tinham uma biblioteca e era a mãezinha a fazer os bolos 

logo fresquinhos de manhã, a ir-me levar à cama. Esses miminhos.“ 

E9 - PEIC1– “(...) eu tinha um amigo e colega que também já tinha estado 

aqui em Portugal, que na altura tinha feito instrutores de Educação Física.” 

E9 - PEIC4– “É por isso que quando eu vim, já tinha sítio para estar, ele 

mostrou-me a escola toda, o  ISEF, o Instituto Superior de Educação Física, 

curiosamente.” 

E9 - PEIC5– “(...) vi o que era importante estar alguém no aeroporto a 

receber uma pessoa que não conhece nada disto que é um mundo totalmente 

diferente em grandeza, em pessoas (...).” 
 

As atitudes mais negativas que alguns colegas tiveram surtiram um efeito de resiliência 

no E1.  

E1 - PEIC1 – “(...) havia sempre palavras ou expressões menos adequadas 

para a altura (...) e isso só por si fez com que eu pudesse olhar para cima, 

para os lados e dizer que eu tinha de vencer, tinha de vencer essa dificuldade 

(...).” 

E1 - PEIC2 – “Portanto a minha força, a minha vontade de vencer na vida (...) 

de uma dificuldade nasceu uma grande coragem de prosseguir os estudos e 

fazer ver que a cor é apenas um acidente (...).” 

 

2.3.3. PROFESSORES 

Houve professores que de forma inequívoca influenciaram o percurso escolar dos 

entrevistados. Dois dos entrevistados salientaram a importância dos professores na sua 

integração aquando da chegada a um país desconhecido numa altura em que ainda eram 

crianças: 
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E1 - PEIP1 – “(...) a catequese, depois a missa e isso fez com que eu me 

adaptasse à cultura e à zona. Esse padre teve um papel muito importante.” 

E7 - PERP7 – “E depois tive sorte porque essa professora apoiava-me. 

Punha-me a cantar nos espetáculos. Destacava-me e pedia-me para eu falar 

sobre a cultura de Cabo Verde.” Portanto, eu fui sempre uma privilegiada 

neste aspeto porque tive todo o apoio, tanto lá como cá.” 

 

Metade dos entrevistados relataram a influência dos professores no seu percurso escolar 

pelo apoio que deram para superarem as suas dificuldades, por acreditarem nas suas 

capacidades, por cultivarem hábitos de trabalho ou mesmo por transmitirem expetativas 

positivas relativas ao seu futuro: 

E3 - PEIP1 – “Essa professora também teve uma grande influência em mim. 

Teve uma grande influência. E era uma pessoa que apoiava muito porque as 

aulas felizmente corriam bem, obviamente que ela as tinha preparado já, não 

é?” 

E3 - PEIP2 – “Alguns outros tiveram aquelas influências indiretas, em termos 

de competência, aqueles professores extremamente competentes.” 

E3 –PEIP3 – “(...) foram muitos os que passaram por mim e eram 

extremamente rigorosos. Rigorosos e competentes.” 

E6 - PEIC6 – (...) eu a matemática era uma aluna abaixo, abaixo, abaixo de 

cão (...) porque eu tinha que entender as coisas e eu acho que saltei ali várias 

etapas e depois não consegui lidar. E tive essa professora excecional, Dra. 

Laura, que se apercebeu.” 

E6 - PEIC8 – “E ela deu-se ao cuidado de rever a matéria toda, foi, ainda hoje 

não esqueço e conto com frequência porque realmente foi uma pessoa, para 

mim foi excecional.” 

E6 - PEIC9 – “ Quando cheguei ao 5º ano de liceu, que era ai que se 

estabelecia, era a meta para entre quem quisesse ir para a universidade e ir 

para o 6º e 7º ano e ali ia-se então para o magistério e eu consegui chegar a 

nota máxima da turma, equiparar-me com os melhores alunos, inclusive de 

quadro de honra, graças a essa grande professora.” 

E7 - PERP9 – “Mas quando essa professora vê a minha tia (...) ela pergunta 

sempre por mim, o que é que eu fiz, o que é que foi feito da minha vida. 

Porque ela achava que eu ia ter uma carreira fantástica e eu acho que fui 

uma deceção poderosa.” 

E9 - PEIF1– “E eu próprio não conhecia os meus dotes ligados ao atletismo. 

E na altura, o meu professor de educação física era um militar português – 

recordo-me – e disse-me: „Ó X, era bom que fosses para atletismo, fazer 

provas conjuntas de atletismo.‟. Porque eu gostava só de futebol (...).” 

E9 - PEIF2– “Então fui, para o Estádio Nacional. E havia uma prova 

combinada (...). Mas ganhei a corridas e ganhei ao salto. Ainda recordo bem 

e o meu professor dizia: „Estás a ver?‟.” 

E9 - PEIF4– “Eu recordo-me de um dia, eu saí da aula de educação física, a ir 

para casa (...) eu passei pelo Estádio Nacional para ver lá os atletas a correr. 

(...) e estava lá um treinador, alemão. Disse para mim: „Não foi você que 
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ganhou as provas de atletismo?‟, disse „Fui eu.‟, „Então você não quer 

experimentar aqui correr com outros colegas?‟, eu disse „Não…‟, „Vem, 

vem, vem!‟. Pronto e entrei. (...)E fizemos um teste de – acho que eram 80 

metros – ganhei todos. Ele disse: „Tem que vir, tem que vir!‟. Incentivou-

me. É por isso que eu entrei no atletismo (...).” 

E10 - PEIP1 – “Recordo bem, o (...) meu professor no 3º e 4º ano (...). porque 

ele conseguiu criar-me um horizonte. E desde então sempre me empenhei 

por seguir a via da educação e instrução.” 

E10 - PEIP2 – “(...) depois o meu professor na altura soube disto (...). (...) e se 

calhar por uma simpatia de saber que eu era filho de português – também 

isso teve alguma influência, acredito que sim – ele também tinha um filho 

que também estudava connosco. (...) E isto pelo facto de eu ser um aluno 

que me aplicava muito e ter o filho dele que também puxava, ele criou um 

paralelo muito próximo de eu e o filho. 

E10 - PEIP6 – “É assim: a melhor riqueza que tu podes ter é investir no 

estudo. Portanto, até hoje continuo com esta luta e a prova é que eu estou 

cá.” 
 

Interessante é também a descrição que a E6 faz da experiência dela própria ter tido um 

professor de origem africana. 

E6 - PEIC1 – “(...) eu vou destacar aqui um professor que, para mim, teve 

uma grande importância no momento certo.” 

E6 - PEIC2 – “Foi um professor de ciências no meu 3º ano de liceu. (..) Que 

era uma pessoa africana, tinha vindo de Angola e aquilo foi assim uma 

identificação. “ 

E6 - PEIC3 – “Sei que ele tinha vindo de lá há pouco tempo e para mim, o 

simples facto de ser angolano, era o máximo, era uma coisa incrível.” 

 

2.3.4. SOCIEDADE 

A sociedade ao atribuir prestígio a um determinado grau de ensino e a valorizar os 

indivíduos que estudam, está a influenciar positivamente os objetivos que cada 

criança/jovem estabelece para a vida: 

E2 - PEIS1– “(...) na altura dava-se muita importância ao sétimo ano, falava-

se muito quando, uma pessoa que já tivesse o sétimo ano, já era uma pessoa 

assim com estudo e que... pronto, o sétimo ano era um ano assim 

reconhecido(...).” 

E9 - PEIS4– “Porque andávamos com esses italianos e eles falavam-nos 

muito na altura que era bom que nós estudássemos para nós sermos alguém 

amanhã, „na vossa terra‟, mas que era bom continuar a estudar.” 

E9 - PEIS7– “(...) quando eu saí de Príncipe para S. Tomé (...) consideravam-

me já até uma elite. Porque era o primeiro grupo a sair do Príncipe e a ir 

estudar para S. Tomé, aprender as coisas, a ter conhecimento.” 
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2.3.5. OUTROS 

Além dos elementos já mencionados a E2 indicou como influência para a escolha do seu 

percurso escolar os seus padrinhos: 

E2 - PEIP1– “(...) talvez inconscientemente mas em pequenita (...) a minha 

madrinha estava cá a estudar (...) em Portugal, ela tirou o curso cá.” 

E2 - PEIP2– “(...) depois a minha madrinha também veio fazer línguas (...).” 

E2 - PEIP4– “(...) relativamente ao meu padrinho (...). (...) tinhamos lá umas 

coisas, um saco dele, com livros (...) livros de línguas. E então eu era 

pequenita e trocava as letras todas, as palavras em português mas eu trocava 

e dizia que estava a escrever em inglês (...).” 

 

O E8 refletiu afirmando que o seu percurso escolar foi fruto da influência de várias 

fontes: 

E8 - PEIV1– “Tanta gente, tanta coisa.” 

E8 - PEIV2– “(…) muito conhecimento, muita experiência de vida.”  

E8 - PEIV3– “(…) foram os meus pais, foram os meus irmãos, foram uns 

primos meus, foram tios meus, foi a família, foram os amigos, foram os 

professores, foram os colegas, foram muitos.”  

E8 - PEIV4– “Nós bebemos de várias fontes.” 

 

3. SER PROFESSOR 

3.1. A ESCOLHA 

3.1.1. MOTIVAÇÕES 

No que concerne às motivações para a escolha da profissão é relevante verificar que a 

grande maioria, sete dos dez entrevistados, não tinham como primeira escolha ser 

professor, o que vai no sentido do que foi afirmado no enquadramento teórico. Essa 

opção foi sobretudo por exclusão de partes, por questões económicas e até por um 

encaminhamento forçado devido ao sistema político vigente. 

E1 - FAM2 – “ Só que, quando eu estava a terminar, veio uma lei qualquer 

que dizia que tinhamos que optar entre o ensino e a via científica.” 

E1 - FAM3 – “(...) Decidi ir para o ensino porque a nível de investigação não 

tinha qualquer inclinação.” 

E2 - FAM1 – “ (...) eu nunca soube o que queria ser.” 

E2 - FAM4 – “E então depois fui encaminhada, porque nessa altura nós 

eramos encaminhados, os alunos faziam os exames, passavam e depois, 

consoante as necessidades do país, as pessoas eram encaminhadas para 

determinadas áreas.”  
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E2 - FAM6 – “(...) eu fui encaminhada. Os alunos nessa altura não escolhiam 

(...).” 

E6 - FAM2 – “(...) foi outra decisão complicada porque eu gostava… a minha 

ideia era ir para artes decorativas (...).” 

E6 - FAM6 – “Foi mesmo por exclusão de partes.” 

E7- FAM4 – “(...) na altura não havia hipótese, o que é que eu fazia com 

filosofia? Tinha de seguir o ramo educacional, portanto…” 

E7 - FAM5 – “(...) Eu penso, que eu não escolhi nada, foi tudo por acaso, ou 

seja, eu sinto-me uma folha a ir por aí que nunca sei o que vai acontecer. 

E8 - FAM3 – “Não, não, não. Nem me passava pela cabeça ser professor.” 

E9 - FAM2 – “Até porque a minha primeira opção era fazer medicina. Depois 

vim acabar a fazer educação física pois não tive média.” 

E9 - FAM3 – “(...) eu fiz em S. Tomé porque pediram-me para dar aulas de 

Educação Física.” 

E9 - FAM4 – “Para ganhar a bolsa tinha que dar contribuição ao país e o meu 

era dar aulas.” 

E9 - FAM5 – “(...) por outro lado, também era uma forma de sobrevivência.” 

E10 - FAM4 – “E eu sempre sonhei isto, então o meu sonho sempre foi fazer 

curso de piloto, aviador ou então engenharia mecânica.” 

E10 - FAM5 – “Pronto, este sonho, como sempre, sonha-se e acabou.” 

E10 - FAM6 – “A partir deste momento, como eu contei, devido às condições 

financeiras, porque era a única via que havia na altura. É o que havia que 

qualquer um jovem podia enveredar, porque independentemente de ter o 

nível académico, tínhamos uma preparação.” 
 

Todos os entrevistados de 2ª Geração, dois indivíduos, queriam efetivamente ser 

professores. O outro entrevistado que também transmitiu essa preferência viu a sua 

grande inspiração no pai que era docente. O experimentar da profissão, por sugestão de 

um progenitor ou de uma professora, numa fase precoce, ainda antes da tomada de 

decisão, influenciou essa escolha de forma determinante para estes três entrevistados, é 

o ponto em comum entre eles. 

E3 - FAM2 – “(...) o meu pai foi professor e então, ao longo do meu percurso 

escolar sempre acompanhei muito aquela dedicação do meu pai. Fui muito 

interiorizando aquilo e não estava a ver outras profissões.” 

E3 - FAM4 – “Fui muito influenciado, ou seja, o meu pai foi uma grande 

influência minha na minha decisão profissional.” 

E3 - FAM5 – “Foi, eu me revi um bocadinho nele e pronto e eu próprio 

também fui cimentando as minhas próprias motivações a nível profissional e 

pronto, não tinha mais outra escolha. Ou seja, o resto já não me dizia mais 

nada.” 

E3 - FAM9 – “(...) Quando andei no 5º ano (...) eu tinha uma professora de 

Ciência (...). (...) ela gostava de me ver muito a falar nas aulas e muitas 

vezes ela preparava-me as aulas e colocava-me lá em frente da turma para 
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eu falar sobre um determinado tema e dar aos outros. (...) eu comecei-me a 

habituar um bocadinho já à profissão a partir do 5º ano.” 

E4 - FAM6 – “(...)essa primeira experiência motivou-me e deu-me a certeza 

de que era aquilo que eu queria fazer e tive a sorte de ser naquela escola e 

tive a sorte da primeira experiência ter sido excelente nesse sentido da 

nobreza da profissão, porque a primeira experiência marca (...).” 

E5 - FAM3 – “A minha mãe, como professora, deixava-me variadíssimas 

vezes estar dentro da sala de aula e eu sentia aquela ligação que tinha com 

os miúdos.” 
 

Estes professores referem outros fatores que influenciaram a sua escolha: 

E3 - FAM6 – “A questão de ser uma pessoa que tem um papel importante na 

formação dos outros (...).” 

E3 - FAM12 – “ (...) o que me levava eram aqueles valorzinhos que me 

levavam para o cumprimento de alguma coisa útil para os outros. ” 

E3 - FAM7 – “(...) a questão de ser respeitado socialmente (...).” 

E4 - FAM4 – “(...) gosto da parte nobre da profissão.” 

E5 - FAM2 – “Porque sempre gostei imenso de estar com crianças. Tenho 

muito jeito para estar com crianças. “ 
 

Após a decisão tomada, independentemente das razões, os entrevistados E1 e E6 

encontraram motivações nas atitudes de alguns professores: 

E1 - FAM4 – “Até porque o meu percurso como aluno ajudou-se também a 

perceber que ser professor poderia mudar, digamos, a figura de um 

professor que eu encontrei (...).” 

E1 - FAM7 – “(...) porque eu encontrei uma pessoa (...) que me marcou pela 

negativa (...) quis ser professor com outras armas e com outra linguagem, 

foi isso.” 

E6 - FAM1 – “E eu decidi, em toda a minha vida, em todo o meu percurso 

escolar, tive dois lemas. Um era: não ser como a minha professora primária 

e o outro foi ser tanto ou melhor que a Dra. Laura que para mim foi 

fantástica.” 
 

Nenhum dos entrevistados se arrepende da escolha que fez e inclusivé mostra-se 

bastante satisfeito pela opção tomada: 

E6 - FAM4 – “E então não pude vir para o meu sonho que era realmente 

continuar por esse lado. Agora digo: ainda bem. Ainda bem, porque foi uma 

experiência de vida fantástica que eu não trocava por nenhuma outra, por 

nenhuma outra.” 

E8 - FAM8 –“(...) decidi continuar porque gostei da experiência.” 

E8 - FAM10 –“Basicamente, este contacto, este descobrir esta capacidade de 

transmitir, de dar aos outros, fez com que eu despertasse em mim esse 
bichinho da – que já tinha mas, cada vez maior – da ajuda.” 
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E10 - FAM10 – “(...) a partir do momento que eu percebi que, optando pela 

via de ensino, eu transmito o pouco que eu sei aos outros, foi como eu 

pensei na altura, como eu comecei a pensar naquela altura.” 

E10 - FAM11 – “E perceber que esse contributo pode ser valioso, porque eu 

estou a tentar, com o pouco que eu tenho, ajudar os outros. Foi assim que eu 

pensei, foi assim que me influenciou. E houve um momento da minha vida 

que eu decidi: „Vou ser mesmo professor.‟.” 

E10 - FAM14 –“O problema é que eu percebi: „É este o caminho.‟. 

 

3.1.2. EXPETATIVAS 

Como ser professor não foi, na maioria dos casos, uma escolha preferencial os 

entrevistados não expressaram grandes expetativas relativamente ao momento em que 

iniciaram a profissão e assumiram não ter refletido muito sobre esse assunto.  

E1 - SPAEE1 – “(...) eu não tinha expetativas porque (...) eu estaria logo à 

partida excluído (...) não podia fazer estágio porque eu não tinha 

documentos portugueses.” 

E2 - SPAEE1 – “Não sabia muito bem, tinha algum receio.” 

E7 - SPAEE1 – “Sei lá, eu nem nunca pensava, era só: „Tenho que ir! O que é 

que eu faço agora? Se estou a tirar isto, não consigo ir para lado nenhum. O 

que é que eu faço com este curso?‟.” 

E9 - SPAEE1 – “Era sobretudo para ensinar.” 
 

Aqueles cuja escolha profissional foi a de serem efetivamente professores manifestaram 

expetativas quanto ao papel que teriam na vida dos seus alunos e ao tipo de trabalho que 

iriam desenvolver. 

E3 - SPAEE2 – “E não me afetava muito a situação do próprio estado do 

professor. O próprio estado do professor. O próprio estado do professor, no 

sentido salarial, a própria forma... o que me levava eram aqueles valorzinhos 

que me levavam para o cumprimento de alguma coisa útil para os outros. ” 

E3 - SPAEE3 – “A carreira foi... as expetativas sobre a carreira foram 

surgindo ao longo da prática que eu fui fazendo.” 

E3 - SPAEE1 – “(...) na altura,  as minhas expetativas na altura eram muito 

elevadas, como tinha grande motivação pessoal para o fazer então as minhas 

expetativas eram muito elevadas.” 

E3 - SPAEE5 – “Na vida dos outros (...). (...) „que influência vou exercer e o 

que é que serei, o que é que, que marcarei na vida, no percurso escolar 

deles?‟. Era nesse sentido que eu pensava sempre (...).” 

E4 - SPAEE1 – “Em termos profissionais, esperava que com o tempo pudesse 

ir aperfeiçoando cada vez mais aquilo que fazia na sala de aula e verifiquei 

que isso não é possível.” 
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E4 - SPAEE2 – “(...) eu achava que não ia encontrar era tanto papel, não 

esperava tanto papel.” 

E4 - SPAEE3 –“Esperava mais sala de aula, ou seja, que a sala de aula tivesse 

mais preponderância do que aquilo que tem.” 

E4 - SPAEE4 – “Nós passamos mais tempo a falar de coisas paralelas, as 

reuniões(...) a maior parte do tempo é sempre a falar de coisas que não a 

sala de aula.” 

E5 - SPAEE1 – “(...) a minha expetativa de professora é tentar partilhar e 

ensinar aquilo que eu tive oportunidade de aprender com, não poderei dizer 

os melhores do nosso país, mas com toda a certeza alguns foram de certeza 

dos melhores.” 

E5 - SPAEE2 – “(...) ter algo a dizer a estas crianças (...).” 
 

Foram igualmente relatadas algumas expetativas relativamente à forma como os outros 

os iriam ver. 

E3 - SPAEE6 – “(...) isto foi o primeiro ano que fui dar aulas, que fui 

colocado. (...) eu pensava assim: ora, obviamente que a impressão que eles 

tinham inicialmente,  pensavam sempre que o professor de raça negra, é 

mais formado em desporto. E eles ligavam muito isso porque pensam logo: 

„as pessoas de raça negra são boas, praticam muito desporto, são boas 

desportistas, por norma são boas desportistas.‟ (...) pensavam logo um 

professor de educação física.” 

E3 - SPAEE7 – “(...) o que nós pensamos sempre e a pessoa pensa sempre 

nisso: „eles não estão habituados a ter um professor negro à frente e de 

repente vou aparecer lá eu. Ou seja, em vezes de eles ficarem atento, se 

calhar vão estar a tentar é prejudicar a aula ou a sabotar‟.” 

E3 - SPAEE8 – “Pensei várias vezes: „vão querer sabotar a aula‟.” 

E4 - SPAEE5 – “Não é que eu seja mais inteligente que os outros, é o que 

digo, mas as pessoas se calhar esperam é que seja menos e isso parece que 

tem jogado até mais a meu favor do que outra coisa.” 
 

Houve alguns entrevistados que quando indagados quanto às expetativas, aquando da 

escolha da sua profissão, realizaram um balanço e indicaram o que esperavam no futuro. 

E3 - SPAEE4 – “Não tive muito aquela situação de „Epá, „Epá, acabei a 

formação agora afinal estou arrependido‟ ou ter algum momento de 

arrependimento por aquilo que eu tinha criado antes, as expetativas elevadas 

sobre a profissão, ter tido algum choque. Não tive. Não aconteceu isso.” 

E8 - SPAEE1 – “Já foram piores. Mas agora acho que estão a ficar melhores.” 

E8 - SPAEE2 – “(...) será mais a nível do poder primeiro, para restaurar este 

estatuto, recuperarmos o estatuto de professores.” 

E8 - SPAEE4 – “O grau de dificuldade já está a subir, já se sente, já se mexe 

com as famílias nesse sentido, no sentido, vamos sair da inércia, vamos 
deixar de fazer essa vida de „está tudo bem, tenho tudo‟.” 
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E8 - SPAPVP19 – “A própria sociedade olhar para a profissão de professor de 

outra forma. E não como sendo sorvedores de dinheiros do estado. Os que 

não fazem nada, que têm sempre férias, os que são os primeiros a abater 

numa escola. A abater no sentido, alunos, encarregados de educação e 

governo. Mas acho que isso está a mudar. Sinto que está a mudar também.” 

E8 - SPAPVP20 – “Portanto, não há uma consistência, não há uma leitura, não 

há um produto, não se faz uma avaliação daquilo que foi mexido. Se foi 

bem mexido é para manter, se foi mal mexido então é para alterar. Agora, se 

está bem ou se está mal, então não interessa, interessa é que eu levei com a 

minha ideia política que mudou.” 

E9 - SPAPVP8 – “(...) a situação aqui em Portugal, tenho esperança que 

melhore. Porque o professor é a pedra fundamental.” 

E9 - SPAPVP9 – “Que sobretudo, que dêem condições de trabalho melhores 

aos professores. Sobretudo na parte da sua remuneração.” 

E9 - SPAPVP10 – “Porque houve uma altura em que o poder político, 

sobretudo a instância que tutela o Ministério da Educação, retirou muito 

poder aos professores. Com esse governo, agora o que eu vejo, querem 

repor, porque viram uma atitude perversa, percebe?” 

 

3.1.3. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Entende-se como formação profissional aquela que é realizada para obtenção de 

qualificação profissional e não somente a de uma habilitação científica/académica. 

No que concerne à formação profissional, quatro dos entrevistados revelam que esta foi 

bastante útil e enriquecedora posteriomente na sua prática profissional. 

E1 - SPAEFP2 – “(...) a filosofia não me ensinou a ser professor. O que me 

ensinou foi, digamos, os dois anos de pedagogia e de estágio.” 

E1 - SPAEFP3 – “Estudos, autores que eu pude ler que me abriram novos 

horizontes para o que é ser pedagogo, o que ensinar (...).” 

E1 - SPAEFP8 – “Os dois anos foram anos de muita luta, muito sacrifício, 

muita dificuldade (...) Mas sobretudo de muita aprendizagem.” 

E4 - SPAEFP3 – “(...) embora de um modo geral os meus colegas não 

tivessem gostado nada, eu gostei muito das pedagógicas e gostei do 

estágio.” 

E4 - SPAEFP4 – “(...) de um modo geral percebo as críticas, no entanto não 

só gostei como percebo a utilidade.” 

E4 - SPAEFP5 – “Percebo que às vezes é massudo, percebo que muitas das 

vezes as pessoas não percebem a utilidade do que estão a aprender mas 

também como nós não sabemos aquilo com o qual nos vamos deparar.” 

E4 - SPAEFP6 – “Para muitos aquilo que estou a ouvir poderá nunca vir a ser 

útil, para outros será já no dia a seguir, então eu acho que há que ter acesso a 

toda a informação que for possível porque nunca sabemos quando é que ela 

poderá ser útil.“ 
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E4 - SPAEFP7 – “E o facto de nos obrigarem a pensar sobre uma série de 

situações só nos torna mais reflexivos e melhores.” 

E4 - SPAEFP8 – “Porque me obrigaram a pensar mais cedo acerca de uma 

série de situações com as quais só me confrontei mais tarde porque as 

minhas pedagógicas foram num clima de muita discussão e de debate e isso 

obrigou também a tomar consciência de perspetivas diferentes sobre os 

mesmos assuntos.” 

E4 - SPAEFP9 – “A parte didática que confesso, como tempo que não temos, 

nunca mais voltei a implementar na forma como implementei no estágio e 

nas pedagógicas mas no entanto, há coisas que se tem que fazer, nem que 

seja uma vez na vida.” 

E5 - SPAEFP1 – “Na parte pedagógica, aí já não posso dizer que tenha ficado 

aquém.” 

E8 - SPAEFP2 – “Depois comecei a ver isso, a olhar, depois de conhecer as 

didáticas, as teorias científicas da educação, de olhar para a educação com 

outros olhos e, por estar neste meio, comecei a ver isso de outra forma 

também.” 

E8 - SPAEFP6 – “(...) também a área profissional, estando por dentro, 

sabendo o que é que eu estou a fazer em termos de planificação das aulas, 

em termos de estratégias motivacionais dentro da psicologia.” 

E8 - SPAEFP7 – “Tentar perceber as dinâmicas dos meios sociais, dentro do 

espaço turma, dentro do espaço ano ou mesmo em tempo de escola e tentar 

olhar para o contexto da comunidade que está à volta desta escola, também 

percebe-se… cria de facto uma grande dinâmica. E a partir daí uma grande 

motivação também.” 

E8 - SPAEFP9 – “Mas agora já tenho mais ou menos noção, com a 

profissionalização, das estratégias mais adequadas para os grupos com 

comportamento x, com comportamento y.” 

E8 - SPAEFP10 – “(...) depois a leitura dos livros e isso tudo, ajudava-me a 

perceber também que as dinâmicas vão mudando dentro da mesma turma. E 

constantemente. Hoje é assim, amanhã é assim, a estratégia que eu fiz terá 

de ser readaptada logo no momento (...).” 

 

Contudo, o desencontro entre a teoria e a prática constitui uma das principais críticas 

realizadas à formação profissional por metade dos entrevistados. 

E1 - SPAEFP11 – “(...) o primeiro ano que nós tivemos de pedagogia, 

portanto nós lemos muita coisa, o que é ensinar, o que é... mas nada que 

tivesse a ver como fazer um teste de filosofia, por exemplo. Como corrigir, 

como construir uma matriz (...).” 

E1 - SPAEFP12 – “Havia uma disciplina de didática mas era apenas no 

contexto teórico (...).” 

E5 - SPAEFP2 – “A única coisa que eu posso dizer é que havia disciplinas 

que eu acho que não serviram para nada.”  
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E5 - SPAEFP3 – “(...) não fez sentido nenhum dentro da formação que nós 

tínhamos. Não fazia sentido.” 

E8 - SPAEFP11 – “(...) correspondeu mas faltou sempre um bocadinho. 

Faltou porque, nós vamos para uma profissionalização, nós vamos para 

discutirmos temas, debatermos questões sociais e queremos ter sempre 

respostas.” 

E8 - SPAEFP12 – “Mas nunca temos „o que é assim‟. Na didática sim, nas 

ciências, a nível científico sim, sabemos que a estratégia é esta, a resposta 

tem de ser por este caminho, a relação tem de ser sempre feita por esta 

ordem de ideias. Porque as outras percebe-se que já está provado 

cientificamente, mas agora, nessa dinâmica, com os jovens, dificilmente se 

pode dizer que é provado assim.” 

E8 - SPAEFP13 – “(...) nós queremos é respostas já! E para aquelas situações, 

não temos.” 

E9 - SPAEFP6 – “Porque aquilo que a gente aprende nos papéis não tem nada 

a ver com a realidade.” 

E9 - SPAEFP7 – “ (...) a prática que eu em S. Tomé já tinha feito desses anos 

e vim completar com a parte teórica, que ajuda bastante, fortemente, que é 

para aumentar… é muito desfasado que a gente aprende lá com a realidade.” 

E9 - SPAEFP8 – “Coisas realistas, quer dizer, conhecer um mundo real e 

conseguir coabitar isso com a parte do conhecimento com a parte 

pedagógica.” 

E9 - SPAEFP9 – “Aqui é que se via mesmo esse fosso da parte da escolática 

com a realidade.” 

E10 - SPAEFP5 – “(...) tínhamos Didática I e Didática II. (...). (...) aquela 

cadeira estava munida de muitas ideias teóricas, depois aquilo era muito 

controverso.” 

E10 - SPAEFP6 –“Quer dizer, havia muito de rigor científico – se calhar na 

altura eu também não tinha uma visão como eu tenho agora – e eu percebia 

que aquilo não ajudava, porque um aluno que venha, mesmo com algum 

conhecimento teórico, se ele não tem coisas visíveis que ele se possa apoiar 

para compreender a lógica, ele fica baralhado.” 

E10 - SPAEFP7 –“E eu várias vezes questionei isto, pronto. Eu sei que a partir 

daquele momento houve alguns ajustes e então o aluno não só estudava a 

cadeira teórica como ia fazer aulas de observação, portanto, mesmo nesse 

aspeto também fui dando algumas ideias, não é?” 
 

Relativamente ao ano de estágio as opiniões são coincidentes na medida em que o 

consideram como uma época de grande enriquecimento profissional pela experiência 

adquirida e pelo contato com os elementos da comunidade educativa. 

E1 - SPAEFP4 – “O ano de estágio foi um ano bom (...) em que eu pude 

relacionar de muito perto com os alunos e sentir o prazer de estar a ensinar. 

Foi espetacular ter esta experiência.” 

E1 - SPAEFP5 – “(...) foram momentos de grande entusiasmo e eu pude fazer 

o estágio e ter tido sucesso com os alunos e com os funcionários e com a 

equipa de professores (...) e aí apaixonei-me pelo ensino.” 
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E1 - SPAEFP9 – “Porque eu tive uma boa orientadora e tive um 

acompanhamento da faculdade também muito bom e acabei por adquirir e 

assimilar tudo o que era de bom, que eu pudesse ser um bom professor. (...) 

Isso era para mim fundamental.” 

E1 - SPAEFP13 – “(...) éramos cinco pessoas (...) nunca houve nada que 

pudesse ferir alguma sensibilidade (...) nem da orientadora nem das minhas 

colegas, havia uma inter-ajuda muito grande (...) fizemos uma equipa (...) e 

a equipa funcionou.” 

E2 - SPAEFP5 – “(...) gostava de ensinar os pequenitos. Gostava! Gostei da 

experiência, gostei.” 

E2 - SPAEFP6 – “ (...) mas depois era um ambiente muito agradável na 

escola. Uma família, era uma família.” 

E2 - SPAEFP7 – “(...) vivia-se muito a escola. E então passávamos muito 

tempo na escola, trabalhávamos muito (...).” 

E2 - SPAEFP10 – “O estágio tem vantagens, tem essa vantagem de nos 

preparar. Não nos prepara para tudo, porque cada situação é uma não é?” 

E3 - SPAEFP7 – “No 1º ciclo foi mais aquele problema de ansiedade para ver 

como é que vou ultrapassar este obstáculo. Para mim à partida já era uma 

dificuldade abordar os miúdos e... ou seja, como é que vou passar essa 

mensagem para que eles possam apreender alguns conceitos. (...) foi uma 

das aulas que eu preparei que mais tempo demorei.” 

E4 - SPAEFP10– “O estágio foi excelente também porque também tem muito 

– embora tivesse muito trabalho, daquele trabalho de preparação, muito 

aprofundado, intensivo - também tinha muito ambiente de discussão.” 

E5 - SPAEFP4 – “Até porque na faculdade nos diziam: „Vamos fazer agora a 

aula, esta aula vai ser avaliada. Vão dar aos colegas como se fosse para 

crianças.‟ Eu tirava sempre as melhores notas, os meus colegas ficavam 

muito nervosos e aquilo para mim era completamente a minha praia.“ 

E7 - SPAEFP2 – “(...) apesar de ter tido a sorte de ter ido com dois colegas 

que fizeram estágio comigo. (...). (...) foi giríssimo porque esse aspeto da 

camaradagem sempre foi giro.” 
 

Esse período foi também caracterizado pela emergência de alguns obstáculos que 

tiveram que ser ultrapassados, quer ao nível da relação com colegas ou das dificuldades 

inerentes ao início da prática letiva. 

E1 - SPAEFP6 – “(...) um corpo docente já antigo (...) olhavam para os 

estagiários e para as pessoas que chegavam como se eles fossem pessoas de 

segunda.” 

E1 - SPAEFP7 – “Pelo menos um colega de filosofia disse: „Oh, ainda tem 

muito que aprender!‟. Quer dizer, é esse tipo de linguagem que às vezes 

acaba por diminuir a pessoa e a pessoa se sentir diminuída, mas no meu caso 

sempre fui um combatente e não me atrapalhou em nada.” 

E2 - SPAEFP8 – “(...) quando foi a primeira aula do ante-estágio também não 

correu muito bem. Não correu muito bem porque eu não consegui dar a aula 
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da secretária para os alunos. Eu fui para o fundo da sala e não queria que 

ninguém olhasse para mim.” 

E3 - SPAEFP6 – “(...) no 1º ciclo, que é onde eu sentia mais dificuldades. É 

como tentar reagir a dar aulas, assim, a miúdos, quer dizer, porque eu 

sempre gostei de dar aulas a pessoas um bocadinho mais crescidas.” 

E3 - SPAEFP8 – “A preocupação era tanta e aquela ansiedade, se correr muito 

mal terá, obviamente, implicações na minha avaliação em termos de prática, 

por isso então era uma ansiedade terrível.” 

E3 - SPAEFP9 – “Mas um estagiário vai sempre um bocadinho, como alguém 

que se atira no meio da selva e não sabe o que é que pode encontrar.” 

E3 - SPAEFP10 – “Em função do teu desempenho podes ter boas interações 

ou más interações e as coisas correrem mal e aquela ansiedade de pensar 

que corre mal e vai ter peso na minha própria avaliação, às vezes, inibe-nos 

um bocadinho na própria relação até com os próprios alunos.“ 
 

Relevante é também verificar que os professores que se encontravam a lecionar em 

sistema de ensino privado e cooperativo ou em institutos públicosfoi-lhes proposto 

realizar a profissionalização já após vários anos de serviço. 

E8 - SPAEFP3 – “A escola propôs-me, porque era professor contratado. (...) 

„Olha lá, tu estás aqui connosco, nós vamos enviar-te para a 

profissionalização.‟. Do estilo, „ou pegas ou largas‟. Eu disse: „Está bem.‟.  

E8 - SPAEFP4 – “Na altura estava motivado para esta área e continuo 

motivado, mas mais motivado porque era novo.” 

E8 - SPAEFP5 – “Então, fui fazer a profissionalização e achei interessante.” 

E9 - SPAEFP2 – “ (...) depois de eu estar no Colégio X a dar aulas porque a 

minha licenciatura permite, mas depois tinha que fazer a profissionalização. 

Depois de eu estar lá, dois anos depois, fui à minha faculdade e me inscrevi 

(...)” 

E9 - SPAEFP3 – “ (...) o Colégio X encorajou-me.” 
 

É interessante o comentário que a E6 fez atendendo a que estudou em Portugal e iniciou 

a sua prática profissional em Angola. 

E6 - SPAEFP5 –“Acho que na altura senti que era o „q.b.‟.” 

E6 - SPAEFP6 –“E o que acontece é que eu encontrei uma grande evolução 

ao nível do ensino em Angola. Maior do que cá.” 

E6 - SPAEFP7 –“ “Lá aprendia-se a ler e a escrever pelo método global. O 

método de global de palavras. E além do mais, havia a pré-primária que não 

existia cá.” 

 

O E4 ainda acrescentou na sua resposta um pequeno apontamento referente à formação 

profissional contínua: 
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E4 - SPAEFP1 – “É muito fraquinha, a formação contínua oferecida aos 

professores é muito fraquinha. Acho que devia ser feita de forma muito mais 

ligada às universidades e menos aos centros de formação.” 

E4 - SPAEFP2 – “A maior parte das formações trata-se de certificar aquilo 

que as pessoas até já sabem e a formação que vou tendo é em contexto 

informal.” 

 

3.2. A RELAÇÃO COM OS ELEMENTOS DA COMUNIDADE EDUCATIVA  

3.2.1. ALUNOS  

Todos os entrevistados afirmaram ter uma boa relação com os seus alunos. 

E1 - SPRA3 – “Também tive uma relação muito boa com os alunos. Mesmo 

muito boa (...).”  

E1 - SPRA5 – “Mas é uma relação muito boa, trago o lado lúdico e esse lado 

lúdico ajudou-me, de facto, a estar por dentro, no terreno com os alunos.” 

E2 - SPRA6 – “É óptima. De uma maneira geral. Às vezes por questões de 

comportamento chamo à atenção e eles aceitam, têm que aceitar isso (...).” 

E3 - SPRA3 – “Pelas turmas que eu passei sempre tive boas relações e nunca 

houve situações.” 

E4 - SPRA9 – “ (...) de um modo geral é boa (...).” 

E4 - SPRA11 – “Os alunos não têm muita confiança comigo e eu aprecio isso 

porque é uma coisa que prefiro que venha lentamente com o seu tempo e 

tento ser muito honesto com eles de maneira a que eles consigam prever as 

minhas reações nas mais diversas situações.” 

E6 - SPRA1 – “(...) tive sempre uma relação muito especial com os meus 

alunos. Ainda hoje, que estou já aposentada ainda hoje eu tenho.” 

E6 - SPRA2 – “Vibrei muito com os meus alunos, éramos muito cúmplices.” 

E6 - SPRA3 –“(...) sei o nome de todos eles.“ 

E7 - SPRA5 – “Mas tenho uma boa relação com os meus alunos.” 

E7 - SPRA9 – “(...)não são propriamente amigos (...). 

 

Apesar de ser sempre caracterizada como boa, o tipo de relação existente é diferente 

denotando-se as variadas perspetivas profissionais. 

E1 - SPRA1 – “(...) para além de professor que eu era, tinham um grande 

companheiro, um amigo.”  

E1 - SPRA2 – “(...) uma situação que sempre pude depois adotar nas minhas 

aulas que é deixar o carácter, digamos esse papel de professor por si só, 

como título e passar a ser, digamos, um pedagogo junto dos que querem 

aprender.”  

E1 - SPRA15– “(...) eles sentem que é um professor diferente. (...) também 

pode ter a ver com a minha forma de ser e de estar. Porque é um professor 

que dá ouvidos (...).” 
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E1 - SPRA16 – “Essa minha forma de estar com o aluno de ser o ouvinte para 

depois poder ter alguma advertência, ou algum conselho a dar. Portanto eu 

noto essa deferência, noto que eles sentem muito esse meu lado paternal,de 

estar com a turma mesmo fora do espaço da sala de aula.” 

E2 - SPRA2 – “Sempre com muito respeito, nunca senti. Não sei se tem a ver 

com a minha maneira de ser. Não sei. Mas nunca senti, porque também não 

dou muita oportunidade para isso... também não dou.”  

E3 - SPRA1 – “(...)aquelas observaçõezinhas que eles fazem: „o professor é 

muito chato, está sempre a insistir para eu fazer, isso e isso…‟, „pois é, mas 

se queres conquistar determinadas coisas, a nível do conhecimento, tens de 

o fazer e com rigor. Porque se não fizeres com rigor não tens esforço‟.” 

E3 - SPRA2 – “(...)para aqueles alunos que são receptivos à sua posição em 

termos daquilo que fazes é bom. Mas há aqueles alunos que podem ter 

algum conhecimento, algumas capacidades para o fazerem, mas devido a 

este problema de dedicação e aplicação nas tarefas, eu posso servir de 

obstáculo.”  

E3 - SPRA10– “(...) eu sei que o dizem com sinceridade e embora o 

manifestem como se tivessem a brincar. (...)‟o professor é muito exigente, 

mas é um professor porreiro‟.” 

E6 - SPRA7 – “Era aquele riso que vem com as coisas que eles dizem, muita 

cumplicidade, muita vontade, acima de tudo de compreender – talvez pelo 

que eu passei – „porque é que não estás a perceber?‟ e a culpa era sempre 

minha „então, não percebeste?‟.” 

E8 - SPRA2 – “Empatia no sentido de que, damo-nos bem, trabalho é 

trabalho, brincadeira é brincadeira. E dentro do trabalho podemos brincar 

mas também temos de saber voltar ao trabalho. É mais nessa base.” 

E9 - SPRA9 –“Muitas das vezes, quando há algum comportamento assim, 

chamo-os: „Epá, anda para aqui. Eu tenho que saber para que é que você 

está aqui pá, não é para vir para aqui para brincar.‟ Assim, chamar a 

atenção.” 

E9 - SPRA10 – “Mas também com os miúdos também, brancos, não tenho 

nenhum problema, quando estão a fazer alguma coisa mal, não tenho 

dificuldade em me relacionar tanto com uns como com outros.” 

E9 - SPRA12 – “Porque a gente tem que perceber quem é professor e quem é 

aluno. Nós podemos conversar, podemos brincar, mas temos de saber quem 

é o professor e quem é o aluno. E cada um tem o seu papel. E nessa matéria 

eu não desvio um milímetro.” 

E10 - SPRA1 – “A minha relação é uma relação de amigo, acima de tudo é 

um amigo.” 

E10 - SPRA3 – “Porque antes de eu ser o professor, eu sou o educador, para 

eles e eu faço-lhes ver, por mais que seja difícil, a sua experiência porque 

muitos não acreditam. Faço-os acreditar, tendo em conta que eu trabalho 

com miúdos, muitas vezes aquele universo mais carenciado.” 
 

Foi igualmente alvo de comentário a reação dos alunos ao depararem-se com um 

professor de origem africana. 
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E3 - SPRA6- “(...) receberam-me bem (...) eles já estavam habituados porque 

iam lá muitos estagiários. Obviamente que não lhes apareceu à frente um 

estagiário negro. Nunca lhes apareceu e a situação era mais aquela 

curiosidade.” 

E3 - SPRA4 – “Comigo foi o contrário porque era professor, ainda por cima 

de matemática, quer dizer, aquilo era: „ei pá, professor de matemática?!‟. 

Alguns não é pelo facto… não faziam por mal. E diziam mesmo: „nunca vi 

um professor negro. Nunca vi.‟, curiosos „nunca vi um professor negro que 

dá matemática. (...) Era mais a situação mais deles próprios estarem 

curiosos, não é no sentido de porem em causa, ou seja, a competência.” 

E4 - SPRA1 – “(...)lá está o papel que o professor tem, quer queira quer não, 

na vida dos alunos, que foi a estupefação dos alunos por terem um professor 

que nunca tinham tido, um professor, para todos os efeitos cabo-verdiano.” 

E4 - SPRA2 – “(...)Um professor cabo-verdiano encheu-os de surpresa e teve, 

acho eu, um impacto muito positivo para os miúdos (...) e que, se calhar, 

poderá servir de exemplo para alimentar a ideia de que, embora a estatística 

não jogue a favor, não é algo… não é um determinismo(...).”  

E4 - SPRA5 – “(...) perguntaram-me várias vezes se era professor, onde é que 

tinha estudado, se falava crioulo.” 

E5 - SPRA4 – “(...) de repente eles vêem à frente e já ouvi os meus alunos a 

fazerem vários tipos de comentários: „Olha a professora, tão bonita! Oh 

africana, é mulata!‟ depois muitas vezes não acreditam, há muitos que 

pensam que eu sou bastante morena e que não tenho qualquer tipo de genes 

africanos.” 

E5 - SPRA5 – “Não acreditam, muitos pensam que eu sou de raça branca e eu 

digo que não. A maior parte deles, depois quando eu digo que conhecem: 

„Então mas é de onde?‟; „Eu tenho origens africanas angolanas.‟; „Ah vês, 

vês?‟. Depois há sempre aquele jogo das meninas: „Ah é angolana como eu 

e tal…‟.” 
 

Os professores consideraram que o facto de terem origem africana facilita, por vezes, a 

relação com alunos que partilhem essa origem, situação corroborada no enquadramento 

teórico. 

E1 - SPRA6 – “Influencia porque alguns alunos falam comigo. Eu tenho dois 

ou três alunos que suspeitaram que eu era de origem cabo verdiana e falam 

comigo em crioulo.” 

E1 - SPRA7 – “Mas não são alunos africanos, são alunos portugueses que 

falam comigo, ou tentam falar comigo em crioulo. (...) querem se evidenciar 

perante o professor que também sabem falar crioulo, o que eu acho uma 

coisa muito boa (...).” 

E1 - SPRA7 – “ (...) eu respondo-lhe sempre em português, que é para não 

confundir o papel que eu tenho aqui. Se for lá para fora sim, falo com eles 

em crioulo, mas cá dentro, acho que devo respeitar a instituição, é o papel 

que tenho como professor.” 

E2 - SPRA7 – “(...) às vezes têm curiosidade, querem saber coisas da minha 

terra e agora como Angola também é muito falada e muitos deles têm os 
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pais e familiares lá a trabalhar, querem saber. (...) E vou explicando e vamos 

falando.” 

E4 - SPRA7 – “Porque eles faziam muitas piadas em crioulo entre eles e isso, 

e aliás, foi assim até que me exibi. Porque eles fizeram um comentário 

qualquer e eu respondi.” 

E4 - SPRA8 – “Percebi e respondi. E parece que não, isto gera logo empatia 

com as turmas.” 

E5 - SPAPVP4 – Também por ser, se calhar, uma pessoa que, quando chega e 

eles vêem que eu se calhar também provenho de uma minoria étnica, é mais 

fácil a aceitação e a predisposição para ouvir e aprender, se calhar, digo eu, 

não sei.” 

E7 - SPRA1 – “Estive na Casa Pia, por exemplo, onde (...) as alunas falarem 

em crioulo entre elas para não perceberem e eu depois desmascara-las e 

depois começar a falar diretamente, por piada, para, só para desmascarar. 

(...) para quebrar um bocadinho a tensão ou para elas perceberem que, „ok, 

eu sou professora, falo português mas estou a perceber tudo o que vocês 

estão a dizer.‟” 

E7 - SPRA3 – “Primeiro ficavam muito atrapalhadas, não é, porque 

percebiam que já não podiam utilizar o código, e depois achavam imensa 

graça e aquilo aproximava-nos.” 

E7 - SPRA4 – “Acabava por ser uma forma de me aproximar, até, deles, dos 

alunos. Em geral, eles acham piada, porque ninguém diz que eu sou 

caboverdiana, que eu tenho mais o tipo de indiana ou brasileira.” 

E7 - SPRA7 – “Ficam assim muito espantados quando eu começo a falar 

crioulo.” 

E9 - SPRA3 – “(...) eu me identificava muito com eles porque eu também falo 

a mesma língua, crioulo de Cabo-Verde. A língua é a coisa fundamental 

para a integração. E falava com eles e comungava com eles, o mesmo 

espírito de saber estar (...).” 
 

Ainda a propósito destas situações o E3 e a E5 tecem os seguintes comentários: 

E3 - SPAPVP18 –“(...) principalmente aqueles que se deparam com mais 

problemas (...). (...) se calhar olham para ali (...) interiormente, se calhar a 

fazer essa avaliação: „se ele foi capaz, eu também sou capaz de fazer‟.”  

E5 - SPRA6 – “(...) este tipo de reparos que eles fazem, penso que tem a ver 

precisamente com esta questão de „Será que eu um dia também posso ser 

assim?‟.  
 

Seis dos professores admitem que já sentiram ter influenciado os seus alunos, porém 

atribuem isso à sua personalidade e ao trabalho que desenvolvem e não tanto à sua 

origem.  

E1 - SPRA15– “(...) eles sentem que é um professor diferente. (...) também 
pode ter a ver com a minha forma de ser e de estar. Porque é um professor 

que dá ouvidos (...).” 
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E1 - SPRA16 – “Essa minha forma de estar com o aluno de ser o ouvinte para 

depois poder ter alguma advertência, ou algum conselho a dar. Portanto eu 

noto essa deferência, noto que eles sentem muito esse meu lado paternal,de 

estar com a turma mesmo fora do espaço da sala de aula.” 

E3 - SPRA12– “(...) a minha origem não influencia. O que influencia, de 

facto, é a minha própria forma de ser.” 

E5 - SPAPVP6 – “E eu gosto de pensar que já consegui trazer bastantes 

alunos para a escola e não resultar daí o abandono escolar e sim a influência 

de continuarem os estudos o mais possível.” 

E8 - SPRA3 – “Tem mais a ver com a pessoa, independentemente da 

origem.” 

E9 - SPRA7 – “(...) sobretudo para os alunos, negros africanos que estão na 

escola, eu tenho algum ascendente (...).” 

E9 - SPRA8 –“E estes miúdos, eu sou tipo, uma referência.” 

E10 - SPAPVP3 – “E pela experiência que eu tenho, é das coisas mais 

gratificantes, perceberes que conheceste esta pessoa, tentaste ajudá-lo com o 

pouco que tu tens e ele hoje é o teu colega e teu companheiro.” 

 
 

Contudo, surgiram também algumas situações conflituosas com os alunos em reação à 

postura exigente do professor.  

E1 - SPRA8 – “ Porque eu tive alunos africanos que já disseram que eu era 

racista. Que eu disse: „não o senhor está enganado‟.” 

E1 - SPRA9 – “ Porque eu digo: „o senhor tem que estudar!‟. (...) chamei-os à 

parte e disse: „não, os senhores aqui não estão a fazer nada‟(...) e eu disse 

„não, não. Vir para aqui como quem não vem, é melhor não vir. Para as 

minhas aulas, vêm com atitude, pode nem trazer nem caderno nem livro. Se 

não tiver eu vou buscar e trago...dou. Mas para falar é que não pode ser‟.” 

E1 - SPRA10 – “ Acharam essa minha abordagem como se fosse uma 

abordagem racista no sentido de: eu estou a excluir. Alunos que são da 

minha cor. Eu disse: „não, não, antes pelo contrário. Eu quero que sejam, no 

futuro, homens, dignos de trabalho (...)‟.” 

E1 - SPRA11 – “ (...) é um bocado complicado por vezes, lidar com o próprio 

núcleo cultural por vezes tem uma percepção diferente daqueles que se 

calhar deveriam ter (...). (...) alunos que nasceram cá, que falam português. 

Outros não nasceram cá, mas vieram, estão cá no ensino desde o ciclo mas 

que acabam,depois, por ganhar uma preguiça mental medonha.” 
 

Existem, de igual forma, alguns comentários que os alunos fazem que 

insconscientemente têm uma carga racista.  

E2 - SPRA3 – “ (...) os miúdos fazem comentários mas nem é intencional. 

Pode até ser mas eu acho que não.” 

E2 - SPRA5 – “(...) há um que diz: „E eu, não leio? Eu sou preto?‟ e eu digo: 

„Pois, não és mas sou eu. E quem manda sou eu‟. (...) Porque eles dizem: 

„Eu sou preto‟ porque os pretos são os últimos, ficam sempre para trás. Tem 

sempre aquele sentido negativo.” 
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Um dos grandes focos dos entrevistados quando se referem aos alunos consiste na sua 

preocupação relativamente às baixas expetativas que estes apresentam quanto ao seu 

futuro. Os professores que focaram esses pontos são aqueles que trabalham com uma 

população mais desfavorecida. 

E1 - SPRA12 – “ Para mim é estranho. Porque um aluno em Cabo Verde, por 

exemplo, está desejoso de ganhar uma bolsa de estudos e poder vir estudar. 

Os que estão cá desprezam e isso eu não posso admitir.” 

E1 - SPRA14– “Porque a formação vale ouro. A formação, o homem é a sua 

formação, não é? É isso que eu tento, bater à porta desses alunos e dizer: 

„bom, atenção, abram as vossas portas, para o mundo! E às vezes não 

aceitam muito bem.” 

E5 - SPRA7 – “(...) miúdos que são, provêm mesmo de bairros sociais e que, 

como eu estava a dizer, que muito cedo abandonam a escola. Porque não 

têm a expetativa, porque não têm sonhos, porque os pais acham que eles não 

vão conseguir, porque dizem: „Se trabalhares num supermercado já é uma 

profissão bastante digna.‟. Portanto, não há o sonho. Eles dizem-me sempre: 

„Ah, professora, isso é sonhar muito alto.‟” 

E5 - SPRA8 – “(...) a chama apagou-se do sonho, aquilo que as pessoas 

gostam de ver e pensar: „Um dia vou ser assim.‟. (...). São muito… as 

expetativas são muito baixas.” 

E9 - SPRA2 – “(...) eles sentiram-se valorizados, percebe? Alguém vem 

trabalhar com eles que lhes disse: „São capazes!‟” 

E9 - SPRA4 – “(...) dizer-lhes o que é que era mau. Porque naquela altura eles 

fumavam haxixe. Eles diziam: „Isso não é droga!‟, „Não! É droga! Isso 

prejudica-te e isso, isso e isso.‟. (...) E consegui ajudar alguns, não é, quando 

eu digo ajudar, não queira imaginar o que é bairro, o que é ghetto para estes 

miúdos. Eles não conhecem outro mundo mais. Quando saem do bairro é 

para vir fazer asneira. (...) E nessa nossa equipa conseguimos que muitos 

abrissem horizontes a outras coisas fora do bairro, na sociedade onde eles 

vivem.” 

E9 - SPAPVP7 – “As expetativas que deve-se criar e também transmitir. 

Porque muitas dessas coisas hoje em dia acontecem, o que eu vejo, de 

alguma desmotivação dos miúdos, é porque os pais muitas vezes não 

assumem o seu papel como pai e de transmitir aos miúdos que eles são 

capazes.” 

 

3.2.2. ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

É consensual a existência de uma boa relação entre os entrevistados e os encarregados 

de educação: 

E1 - SPRE1 – “Muito boa, muito boa. Os encarregados de educação 

confiaram, ou depositaram em mim a confiança de que eu poderia ser o pai 

porque o meu discurso, na primeira reunião que tive com os pais foi essa 

indicação de que eles eram os meus meninos que estavam ali (...).” 
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E1 - SPRE2 – “Olha quando me encontram aqui, mesmo eu não sendo 

professor dos filhos deles aqui vêm sempre:‟olhe, se puder esteja atento ao 

meu filho‟ (...). (...) pedem que eu possa olhar e estar atento aos filhos deles 

que estudam cá.” 

E2 - SPRE1 – “De uma maneira geral, também é boa. De uma maneira geral.” 

E3 - SPRE1 – “Nunca tive nenhuma situação assim atípica no relacionamento 

que eu estabeleci sempre com os encarregados de educação.” 

E3 - SPRE2 – “Ou seja, de um modo geral sempre tive boas relações com os 

encarregados de educação.” 

E5 - SPRE1 – “Bastante boa.” 

E5 - SPRE5 – “(...) existe esta (...) confiança da parte deles comigo, sem 

dúvida – para todos os efeitos é boa porque eles deixam sempre os miúdos, 

cada vez que eu tenho uma atuação e às vezes chegam à uma da manhã e 

eles nunca dizem „não, não pode ir.‟.” 

E6 - SPRE1 – “(...) os pais fizeram abaixo-assinado, não queriam deixar ir 

embora.”  

E7 - SPRE1 – “É uma relação normal, de respeito e cordialidade.” 

E8 - SPRE1 – “Frontal. Claramente. Frontal dentro do bom senso, claro. Não 

é frontalidade no sentido de chocar.  
 

Foi também várias vezes referenciada a abertura que os encarregados de educação de 

origem africana demonstram no seu contato com os nossos entrevistados. 

E1 - SPRE2 – “Olha quando me encontram aqui, mesmo eu não sendo 

professor dos filhos deles aqui vêm sempre:‟olhe, se puder esteja atento ao 

meu filho‟ (...). (...) pedem que eu possa olhar e estar atento aos filhos deles 

que estudam cá.” 

E3 - SPRE3 – “(...) nas pessoas que são de raça negra ou de origem africana 

que venham… obviamente que eles tenham mais facilidade em abrir os 

problemas comigo. Facilmente eles abrem, contam-me a história toda.” 

E3 - SPRE4 – “E acabam sempre por me contar a história de origem deles 

todos. O que é bom, porque para mim, tiro sempre partido até para as 

estratégias que eu posso procurar para, mesmo a nível do conselho de turma, 

não é, intervir naquele determinado aluno.” 

E3 - SPRE5 – “(...)„sentimo-nos melhor com o professor porque o professor 

nos percebe‟. A palavra é mesmo esta: percebe.” 

E3 - SPRE6 – “Por isso como não há diferenças aqui de raças, não há nada, à 

partida tudo o que lhe vou dizer não vai-lhe ferir nem nada. Vai estar mais 

aberto para me ouvir (...).” 

E3 – SPRE7 – “Porque eu acho que, o facto de ter vindo de lá, se eu fosse de 

raça branca, não sei se a abertura seria assim tão… Não tenho bem a certeza 

mas penso que haveria alguma cautela.” 
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E9 - SPRE2 – (...) até uns me diziam: „Mas o professor é muito diferente dos 

próprios conterrâneos que são brancos, porque eles não dizem essas coisas. 

Mas o professor diz.‟, e eu disse: „Não, o problema não é o professor ser 

preto ou branco, porque eu tenho filhos. O que eu não quero para os meus 

filhos, eu não quero para os vossos filhos. e eu também trabalhei muito aqui 

nos bairros degradados, porque a maior parte da população que está lá, sei 

eu onde é que eu os vou encontrar! Ou estão na droga, ou estão na cadeia. 

Eu não quero que o teu filho siga esse caminho. É por isso que eu chamo 

você aqui para a escola, não me substituo a você como pai, mas do 

conhecimento que eu tenho para te ajudar.‟.” 

E9 - SPRE3 – “(...) conjugando isso com a minha função de líder associativo, 

eu aos fins-de-semana vou muito para os bairros. E o homem são-tomense e 

muitos que me conhecem e que vêm os miúdos deles a irem por esse mau 

caminho, pedem-me ajuda. Mas no intuito para eles estudarem.” 
 

É reconhecido por todos a importância que a família e mais concretamente os 

encarregados de educação têm no percurso escolar dos seus educandos: 

E4 - SPAPVP1 – “A escola sempre foi uma instituição valorizada e o 

professor sempre foi uma profissão valorizada. E isso tem que vir de casa, 

não há volta a dar.” 

E5 - SPAPVP10 – “(...) é impossível dissociar essa imagem familiar num 

aluno destas idades porque ainda não têm maturidade suficiente para, 

individualmente conseguir ganhar aquela consciência intelectual ou seja o 

que for, para seguir um caminho sozinho, sem ter esses alicerces por trás. 

Portanto, sem dúvida, eu acho que o apoio familiar é extremamente 

importante.” 

E6 - SPAPVP7 –“(...) uma criança vem de casa já com algumas aquisições 

feitas. Na escola vai adquirir outras, vai complementar.” 

E7 - SPAPVP29 – “(...) obviamente que a família é importante. (...) De todas 

as formas possíveis e imaginárias.” 

E7 - SPAPVP30 – “São suportes essenciais, não é? Não quer dizer que, uma 

pessoa que não tenha suporte não consiga também fazer um trabalho pessoal 

e autónomo como o meu pai que não teve muito suporte e conseguiu fazer o 

trabalho sozinho.” 

E8 - SPAPVP15 – “Não se faz grandes mudanças, a escola não consegue 

mudar, a escola nunca pode substituir a família. Primeiro a família e depois 

está a escola a apoiar, a ajudar.” 

E8 - SPAPVP16 – “Enquanto as famílias preferirem a escola ou delegarem 

tudo à escola é difícil mas também a sociedade leva a isso.” 

E10 - SPRE1 – “É sempre assim um envolvimento. Eles têm que ter uma 

parte de responsabilidade também.” 

E10 - SPRE2 – “Se eles, independentemente das dificuldades conjunturais 

sociais, se eles não perceberem que eles têm que ser partes interessadas no 

processo, então nós estamos a afastar uma parte do sistema.” 

E10 - SPRE3 – “Então, o sistema deve funcionar em bloco, todos temos que 

ter a quota-parte, independentemente do nosso horizonte, da nossa visão.” 
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E10 - SPRE4 – “E eu, por razões próprias, mesmo na minha formação, eu 

acho que eu trabalho, não isoladamente, mas que os pais fazem parte do 

meu processo de ensino. Os pais, encarregados de educação.” 

E10 - SPRE5 – “(...) eu faço vários encontros com os pais logo no princípio 

do ano.” 

E10 - SPRE8 – “Claro que no meio de tudo há um grupo que participa e 

envolve mas há um grupo que distancia.” 

E10 - SPRE10 – “Mas eu acho que, para se atingir um objetivo, não é ir por 

aquele caminho, é o caminho de criar relação, de confiança. 

E10 - SPAPVP11 – “Da experiência que eu tenho eu acho que, se um pai é 

organizado, se um pai é responsável de experiências que acumula, se um pai 

tem o sentido de responsabilidade e tem o sentido do que é o papel da 

escola, ele pode ser uma peça, um toque de arranque no percurso deste 

aluno.” 

E10 - SPAPVP12 – “Se ele é um pai ou um encarregado de educação que 

balda à escola, não quer saber, não querem saber da escola. (...) é óbvio que 

esse fator vai influenciar negativamente na vida daquele aluno. Porque ele 

próprio habitua-se a esse modo de estar e de ser e na vida dele, ele vai 

fazendo assim o percurso com atropelos.” 
 

Apesar das boas relações existentes o E4 não deixa de colocar algumas reticências nessa 

relação assumindo algumas precauções: 

E4 - SPRE2 – “Quando uma pessoa não quer ter chatices não pode falhar numa 

série de aspetos. Nesse aspeto tento ser cuidadoso e não falhar numa série de 

aspetos. Porque receio que, embora a minha idade seja outra, as minhas 

responsabilidades sejam outras, também sei que, tal como quando eu era 

miúdo, que a primeira ofensa que se ouvia diria logo respeito a isso.” 

E4 - SPRE3 – “(...) as pessoas quando querem ofender outras, normalmente 

escolhem sempre aquilo que está mais à mão. Não quer dizer que funcione, 

depois de tantos anos já não será propriamente novo.” 

 

3.2.3. COLEGAS 

A relação com os colegas é de uma forma geral positiva. 

E1 - SPRC1 – “Muito boa. Não houve nunca nenhum tipo de 

desentendimento. Houve sempre uma relação de amizade, de 

companheirismo, de profissionalismo também.” 

E1 - SPRC3 – “Para além de ser professor também sou amigo e procuro dar o 

meu apoio naquilo que eu puder e sempre vêm ter comigo: „olha gostava 

que, se me puderes ajudar nisto ou naquilo.‟ ” 

E2 - SPRC2 – “Quando cheguei fui bem recebida, acarinhada. Mas de uma 

maneira geral, as pessoas são todas bem recebidas.” 

E2 - SPRC4 – “Também há outros colegas que eu... falo com todos, não é, 

mas se calhar não tenho uma relação tão próxima porque cada um tem a sua 

vida, não é?” 
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E3 - SPRC3 – “É extraordinária. Esta é uma daquelas que não me posso 

queixar.” 

E3 - SPRC4 – “Em todas as escolas em que eu passei, sempre fiz grandes 

amizades com colegas.” 

E3 - SPRC5 – “(...)não há nenhuma escola em que eu tenha uma situação 

anormal que eu possa descrevê-la como tendo sido negativa no meu 

percurso de trabalho.” 

E6 - SPRC1 – “Foi boa. Não havia uma grande proximidade. Eram todos 

mais velhos que eu.”  

E6 - SPRC5 – “Ainda hoje mantenho um excelente contacto, tanto com 

colegas de lá, como com colegas daqui.” 

E8 - SPRC1 – “Falamos, trabalhamos, rimo-nos, gozamos, brincamos. Além 

de profissionais, trabalhamos bem.”  

E9 - SPRC1 – “Ótimo, ótimo. Mesmo na escola, mesmo com os meus 

colegas, mesmo com os alunos, mesmo com a direção.” 
 

Todavia, existiram várias situações conflituosas entre os entrevistados e os colegas de 

profissões: 

E1 - SPRC4 – “(...) de vez em quando há colegas que a gozar,quer dizer, a 

gozar... no estilo de brincadeira e tal têm sempre aqueles comentário, não é? 

Aquele comentário que às vezes não fica bem.” 

E1 - SPRC5 – “(...) houve um dia em que eu dei uma aula (...) e fiquei com a 

mão cheia de giz (...) Encontrei um colega nosso e cumprimentei-o assim e 

ele reparou que... e ele disse: „epá, tás a ficar branco!‟.” 

E1 - SPRC6 – “Portanto eu não comentei, nem me disse nada, nem tem que 

dizer. Mas eu acho que é um comentário que não se diz, não se faz, 

não...porque o ser branco ou ser negro... e por si só, eu penso que é 

desadequado. (...) Se eu fosse uma má pessoa, eu fosse um mau colega, eu 

podia eventualmente criar uma situação do arco-da-velha aqui (...).” 

E1 - SPRC7 – “Eu podia ser um mau colega e responder mal mas disse: „epá, 

se calhar tens razão, estou mesmo a ficar branco.‟ Com o sorriso.” 

E5 - SPRC1 – “Como é que é a minha relação com os meus colegas nesta 

escola… é complicada.” 

E5 - SPRC2 – “(...) sendo eu uma pessoa que sou bastante sociável e que 

gosto de me dar com toda a gente(...).” 

E5 - SPRC3 – “Quando eu, em todos os meus trabalhos em que tive, todas as 

pessoas tinham posições de cargos e se calhar eu não referi, se calhar é 

importante, sempre houve qualquer tipo de conflito (...).” 

E5 - SPRC8 – “E pela primeira vez nesta escola, a diretora adora-me. (...) está 

sempre a dar a ênfase àquilo que eu faço e isto criou-me e cria-me, neste 

momento, alguns problemas com os meus colegas porque já por duas vezes 

que a professora se esqueceu, por uma razão ou outra de mencionar coisas 

também feitas por colegas meus.” 

E5 - SPRC9 – “(...) mas realmente em relação aos meus colegas, como já ouvi 

por boca de alguns, consideram-me um alvo a abater, como a própria 
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diretora o diz, o que é uma pena, fico muito triste com isso porque sinto-me 

um bocadinho isolada e nunca sei bem com quem é que posso contar na 

escola.” 

E6 - SPRC2 – “Tive um grande problema. No ano que eu lá cheguei eu fiquei 

com uma turma que (...) era de uma outra professora e (...) ela era (...) 

regente escolar. Acho que tinham a 4ª classe e depois davam....” 

E6 - SPRC3 – “Portanto, já tinham muitos anos de serviço e não tinham 

formação académica e então eu acabei por… Nessa altura, fiquei com essa 

turma porque a senhora tinha gozado a graciosa.(...) E essa senhora, quando 

soube que eu lhe tinha tirado o lugar, quando voltou, foi fazer queixa (...).” 

E6- SPRC4 – “Mas sei que ela foi fazer queixa porque os meninos não 

aprendiam nada e porque eu ia fazer ginástica com eles. (...) O inspetor foi 

lá por causa da queixa e eu tive de pôr tudo em cima da mesa, o que fazia e 

porque fazia e não sei quê. E o que é certo, é que ele gostou do meu trabalho 

(...).” 

E8 - SPRC2 – “Inicialmente com os pares é que houve mais choques. 

Inicialmente houve.” 

E8 - SPRC3 – “(...) não percebi na altura. (...) Com os lugares, se calhar com 

as competências de cada um. Se calhar com outras motivações no sentido 

de: „É um lugar vago, é um lugar que está aqui alguém à experiência. Ainda 

por cima é preto. Tem alguém que quererá possivelmente ocupar aquele 

lugar, um amigo meu, portanto vou dizer que aquilo não é bem, não é bom, 

faz isso, assado, cozido.‟ Não sei se foi assim ou não mas deu-me a entender 

que houve mexidas nesse sentido entre pares. (...). Acharam que estava a 

fazer um bom trabalho, fiquei. (...) Soube isso cinco ou seis anos depois 

quando eu já estava a profissionalização (...). Porque ninguém disse nada.” 

E10 - SPRC5 – “(...) na altura, no meu tempo em que eu trabalhava, se eu sou 

profissional, eu tenho uma diferença para cima de 200 escudos em 

relação… (...). E então algumas colegas com quem eu trabalhava 

questionavam porque é que eu recebia mais do que elas. Eu tinha uma 

resposta tão simples para a questão: „As universidades estão de portas 

abertas, não tiro lugar a ninguém. Se quiser vá lá, se achar que está mais à 

altura do que eu venha cá tirar-me o lugar.‟” 
 

Houve mesmo uma situação traumática que ocorreu durante o estágio que veio a 

condicionar a forma como a E7 se relaciona com os seus pares. 

E7 - SPRC1 – “(...) desde que entrei para o ensino, não tenho muita facilidade 

– e é uma coisa estranhíssima porque eu sou uma pessoa muito sociável, 

faço amigos com muita facilidade – mas desde que entrei para a escola, não 

me consigo relacionar com as pessoas lá dentro.” 

E7 - SPRC2 – “Com os colegas, eu não me dou.” 

E7 - SPRC3 – “Eu nunca acabo por ligar às pessoas, de facto.” 

E7 - SPRC4 – “(...) diretora de turma que fez-me uma partida que foi, levar… 

eu fui para uma reunião de avaliação em que ela preparou tudo, levou a 

aluna e aquela reunião em vez de ser da avaliação, aquilo foi 

exclusivamente, depois da avaliação, a falar mal da professora de filosofia.” 
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E7 - SPRC5 – “Então aquilo foi a coisa mais surreal, o pesadelo maior que 

alguém pode imaginar. Uma pessoa que está a fazer estágio, deve estar 

numa situação fragilizada e puseram tudo em ata.” 

E7 - SPRC7 – “Então comecei a reagir. Fui à faculdade, falei com a 

professora da faculdade, ela foi lá saber que história é essa que havia uma 

ata com uma história dessas, quer dizer, era surreal, não era normal. Depois 

de repente, no conselho executivo ninguém sabia da ata, a ata tinha 

desaparecido. Uma coisa estranhíssima. Essa senhora que andou a chatear-

me  (...) as alunas também não eram lá muito boas rezes, acabaram por 

criar-lhe imensos problemas.” 

E7 - SPRC8 – “(...) que os colegas, pensava que eram meus amigos e com 

quem eu me dava muito bem, com medo do contágio, que na altura eu fiquei 

mal conotada, afastaram-se. Não me deram absolutamente nenhuma ajuda.” 

E7 - SPRC9 – “Tornei-me defensiva. Então, eu estava numa sala de 

professores e nunca estava confortável, nunca me senti confortável.” 

E7 - SPRC10 – “Não me sentia confortável com os colegas, nunca sei o que é 

que hei-de dizer. Não sei o que é que lhes hei-de dizer, não sei. Não os 

conheço, tenho muito tempo para falar.” 

E7 - SPRC11 – “Não tenho uma boa relação com eles.” 

E7 - SPRC12 – “Eu não tenho uma boa relação com a autoridade.” 
 

De uma forma geral o E10 resume a relação com os os colegas que poderia ser aplicado 

à maioria dos entrevistados. 

E10 - SPRC1 – “(...) como em qualquer lado tenho três dimensões de relação 

com os meus colegas.”  

E10 - SPRC2 –“Uma primeira relação, são daqueles muito próximos, aqueles 

que nós partilhamos mais no dia-a-dia, trocamos opiniões, trocamos 

impressões, interajuda também, muitas vezes profissionalmente. Se for 

questão, questionamos algo, partilhamos.” 

E10 - SPRC3 –“E tenho um grupo que é uma relação já de intermédio, que é 

uma relação meramente profissional por razões próprias de antipatia ou 

menos simpatia, podemos dizer assim, cria um clima de patamar só 

profissional, somos profissionais, há algo, partilhamos, trabalhamos, 

acontece mas não é essa proximidade.”  

E10 - SPRC4 –“E há um grupo, por natureza própria da forma de estar e de 

ser, dizemos: „Olá, bom dia! Bom dia.‟ Cada um para si e Deus para o céu, 

não é? “ 

 

3.3. A PROFISSÃO 

3.3.1. VISÃO PESSOAL 

Os entrevistados manifestaram diversas visões sobre qual o seu papel enquanto 

professores.  

E1- SPAPVP1 – “Ser aquele que acompanha a criança, o aluno à escola, ao 

espaço e dar esse a aluno, a essa pessoa, formação para a vida.”  
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E1- SPAPVP9 – “Ensinou-me depois a perceber o que é ser professor na 

escola com os alunos, que precisam mais de um pai do que de um 

professor.” 

E1- SPAPVP10 – “Não é ser professor, se eu venho para aqui com a intenção 

de vir ensinar filosofia ou matemática, a pensar que eu sou o professor, não 

ensino nada. Mas se mudar de papel, e me colocar na posição de aluno 

como colega, como um tutor, se calhar, aí as coisas funcionam e bem.” 

E1- SPAPVP11 – “Mais do que ser professor é ser um tutor ou um provedor, 

talvez, alguém que possa estar perto, um ouvinte.” 

E3 - SPAPVP21 –“Um professor é uma palavra muito bonita expressá-la mas 

quando me refiro a um bom professor, é aquele que não é só a nível da 

competência que manifesta em determinados, em relação aos conteúdos que 

aborda mas também, os próprios valores que são valores essenciais que 

salvaguarda e que manifesta perante os alunos.” 

E3 - SPAPVP22 –“Apelar para que esses valores estejam sempre presentes 

num determinado indivíduo, na própria formação integral do indivíduo não 

estando só em causa os conceitos científicos mas a formação humana que é 

suportada pelos valores e atitudes. Isso também são situações que são muito 

relevantes no meu próprio trabalho. São coisas que eu prezo muito durante o 

trabalho que eu desenvolvo.” 

E4 - SPAPVP18 –“E a minha lógica é muito simples, é: o que eu vejo é o 

aluno. Eu exijo do aluno, exijo de todos independentemente do background, 

exijo de todos e acho que isso é a melhor coisa que eu posso fazer por eles.” 

E5 - SPAPVP6 – “E eu gosto de pensar que já consegui trazer bastantes 

alunos para a escola e não resultar daí o abandono escolar e sim a influência 

de continuarem os estudos o mais possível.” 

E6 - SPAPVP5 – “Eu acho que tive sempre uma grande preocupação. Era de 

fazer que os meus alunos se sentissem à vontade comigo não só a nível 

académico mas que tivessem primeiro e acima de tudo, terem confiança em 

mim.” 

E8 - SPAPVP18 – “Que profissão é esta? É aquele que dá a cara e leva duas 

ou três vezes? É enxovalhado constantemente? Ou é aquele que está aqui 

presente em todos os momentos das crianças? Das crianças e jovens e dos 

adultos. Ajudá-los a serem alguém. A trabalhar com o trabalho deles.”  

E9 - SPAPVP2 – “(...) no Colégio X tem que se ser polivalente, tem que ser 

professor, educador, pai, tudo. Porque a filosofia do Colégio X é a resposta 

social.” 

E10 - SPAPVP9 – “Isto é uma das razões que me fez vir ao Colégio X, sempre 

estive aí com este orgulho. E contribuir, ajudando aqueles que mais 

precisam.” 
 

A vasta maioria declarou sentir-se realizada enquanto professor. 

E1- SPAPVP8 – “ (...) eu me sinto bem como professor (...).” 

E2- SPAPVP4 – “Sinto-me muito feliz nessa parte mas também aprendo, sinto 

que aprendo muito com eles.”  

E2- SPAPVP6 – “ Eu acho que é uma profissão muito compensadora.” 
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E3 - SPAPVP3 – “(...)  a minha realização pessoal era a satisfação deles.” 

E3 - SPAPVP10 – “Senti-me muito bem porque era aquilo que eu gostava de 

fazer e gosto, até ao momento, fazer com prazer.” 

E3 - SPAPVP11 – “Sempre digo que não teria uma outra profissão melhor 

para mim, se não fosse professor. É aquela em que me sinto totalmente 

realizado.”  

E3 - SPAPVP26 –“(...) gosto daquilo que faço.” 

E4 - SPAPVP3 – “(...) eu sou professor por uma questão de, é algo que acho 

que faço com uma competência acima da média e porque é uma profissão 

que me enche de orgulho (...). Desde o orgulho simples dos alunos 

reconhecerem que é um trabalho que fazes bem, os encarregados de 

educação (...).” 

E4 - SPAPVP4 – “(...) enche-me de orgulho porque acho que é uma das 

profissões mais nobres que se pode exercer.” 

E4 - SPAPVP5 – “É uma profissão de base, é uma profissão que na verdade 

faz a diferença.” 

E4 - SPAPVP6 – “É uma profissão que marca, todas as pessoas são marcadas 

de uma forma ou de outra por um professor que tiveram.” 

E6 - SPAPVP8 – “Eu acho que tudo na minha vida se conjugou para que eu 

me sentisse feliz neste momento.” 

E10 - SPAPVP4 – “É uma coisa que não há preço que pague ver, é das coisas 

mais grandiosas. Eu costumo dizer, um professor é uma profissão tão 

gratificante como as outras. É uma questão de a gente saber de facto 

acreditar e saber aquilo que faz.” 

E10 - SPAPVP5 –“(...) eu vejo a profissão do professor como uma profissão 

muito dignificante.” 

E10 - SPAPVP6 – “(...) aquilo que eu faço, eu faço com muito orgulho.” 
 

A profissão de professor é vista por muitos como um função difícil, exigente e 

desgastante que conduz muitas vezes a uma situação de esgotamento. 

E1- SPAPVP3 – “ (...) é uma tarefa ingrata e difícil.” 

E1- SPAPVP4 – “ (...) é stress constante, o dia todo. Desde que a pessoa entra 

no portão, na sala, até sair. É preciso um sangue frio.” 

E4 - SPAPVP7 – “(...) as mudanças são diárias, não há tempo de 

aperfeiçoamento. (...) o que há é adaptação diária, às regras que mudam, as 

regras associadas à legislação que chove todas as semanas faz com que, 

infelizmente os professores não se possam centrar e isto que eu sinto e que 

me defrauda um bocadinho é não me posso centrar no aperfeiçoamento.” 

E4 - SPAPVP8 – “É uma adaptação permanente que faz com que não se 

consiga extrair o melhor de cada modelo nem de cada professor.” 
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E4 - SPAPVP11 – “Porque a profissão, infelizmente, tem muito mais do que 

isso, tem muito papel e tem pouca sala de aula para o que devia ter, digamos 

assim.” 

E4 - SPAPVP20 –“(...) a desvalorização que o papel do professor tem vindo a 

sofrer a vários níveis.” 

E7 - SPAPVP18 – “(...) este trabalho, o trabalho compensa mas, eu gostava 

muito de, cada vez mais estou a ter a necessidade de ver a obra feita, 

acabada.” 

E7 - SPAPVP20 – “Eu tenho medo. Eu este ano parei porque senti que eu 

tinha de parar porque eu não queria ficar maluca. Porque eu vejo imensa 

gente a passar-se. A tomar antidepressivos para ir dar aulas e eu não estou 

para isso. De cansaço, de saturação, de tanta coisa que nos exigem.” 

E7 - SPAPVP42 – “(...) atualmente há um problema muito grave que é o facto 

de tu teres uma alucinação de tarefas que tu não consegues resolver e uma 

lista que parece que nunca termina. Quando termina uma, parece que 

começa outra. E isso com a agravante da profissão que implica milhões de 

pormenores de coisas que são migalhas e que parecem que não têm 

importância mas que se não forem resolvidas, criam um problema enorme. 

É um cansaço de obrigações que te podem levar ao burn out se não tiveres 

cuidado (...). Por isso é que há tantos professores com depressões porque 

realmente nós neste momento não temos muitas vantagens em sermos 

professores.” 

E7 - SPAPVP39 – “É uma profissão, arrebenta com tudo. Arrebenta. Porque é 

uma profissão muito… a pessoa não fecha a porta não é? Há pessoas que 

saem mas nós estamos sempre ligados e isso a longo prazo e ao longo dos 

anos dá-te um desgaste enorme. Devia ser uma profissão de desgaste rápido 

(...).” 

E7 - SPAPVP2 – “Porque toda a gente me diz: „Ah aquela miúda tinha ar de 

quem ia ser assim uma coisa especial, mas…‟. Eu sinto-me uma deceção, 

porque realmente como professora...” 
 

Foram mencionados alguns aspetos que estes professores consideram como sendo 

essenciais no exercício da profissão.  

E2- SPAPVP7 – “ Serenidade é muito importante.” 

E2- SPAPVP8 – “ Aspetos da minha vida, importantes para a minha 

profissão... a calma, a ponderação...” 

E7 - SPAPVP43 – “Eu acho que ser professor é preciso ter uma estrutura de 

aço.” 

E7 - SPAPVP44 – “Uma estrutura emocional de aço mas mais do que isso, é 

preciso ter realmente vocação e gostar dos miúdos.” 

E9 - SPAPVP5 – “Porque aquilo que se dá, não se compensa com aquele fim 

de mês que se paga.” 

E10 - SPAPVP1 – “Enfim, eu sempre acreditei – e continuo a acreditar – que 

tudo se consegue é com trabalho e com esforço e então acreditei.” 
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Foram também focados os aspetos que os professores consideram ser mais importantes 

para o sucesso de cada aluno e consequentemente aqueles com os quais os entrevistados 

mais se preocupam. 

E3 - SPAPVP1 – “Ou seja, a exigência e o rigor são coisas essenciais para o 

sucesso de cada aluno.” 

E3 - SPAPVP4 – “Porque há aqueles alunos que potencialmente poderiam ser 

bons alunos, ou seja, com bons resultados, sem terem… o problema às vezes 

é a orientação. E na orientação, também está presente a própria exigência.” 

E3 - SPAPVP6 – “Obviamente que, um professor que exige muito, também 

pode se tornar um perigo para o aluno neste sentido. Porque se ele não está 

habituado a trabalhar em determinadas situações com muito rigor, 

obviamente que ele acaba por… ou seja, aquela pessoa começa a ser um 

obstáculo.” 

E3 - SPAPVP9 – “(...) para que se tornem bons alunos, preciso que sejam 

rigorosos e que trabalhem muito e que cumpram, mas que participem 

essencialmente.Porque o conhecimento é partilhado e para o adquirirmos, 

temos de partilhá-lo. Se não houver debate… vocês não são meras caixas 

para depositar conteúdos.” 

E6-  SPAPPL7 –“Porque para mim era uma luta saberem ler, compreenderem 

os textos.”  

E8 - SPAPVP7 – “Preocupado em que eles saibam pensar.” 

E8 - SPAPVP8 – “Porque a memorização é muito boa, eu gosto muito, é uma 

das técnicas, das estratégias de estudo mas não é única. Eu prefiro, eu gosto 

que eles compreendam aquilo que estão a fazer, estão a conhecer, estão a 

aprender. E depois podem utilizar a memorização para trabalhar, para 

adquirir esse conhecimento.” 

E8 - SPAPVP9 – “Basicamente o raciocínio. No sentido de, primeiro saber o 

que é bem e depois poder estabelecer as relações que queiram.” 

E8 - SPAPVP10 – “Duro, exigente, sim, também. Testes difíceis? Sim. Porque 

nada é feito facilmente. Nada, nada, nada.” 

E8 - SPAPVP11 – “Especialmente os nossos jovens, não sabem resolver os 

problemas. Alguns não sabem. Porquê? Porque as coisas são muito fáceis de 

obter. As respostas são dadas, não por ele, por outros que querem brilhar. E 

eles já têm a resposta. Nem sequer pensou, não quis pensar. Dá trabalho 

pensar.” 

E8 - SPAPVP12 – “E fico fulo com quem – segundo eles – fico fulo com 

quem me diga para eu pensar. Dá muito trabalho. Eles não querem pensar. 

Então a partir daí, digamos, obrigo-os a pensar. Então tudo se torna mais 

difícil para eles. Mas quem participa, quem alinha, consegue.” 

E9 - SPAPVP11 – “(...) tentou-se meter na cabeça das pessoas que tudo é fácil 

de conseguir, que não é! Tem que ser com muito trabalho, com muita 

disciplina, com muito rigor, as coisas.” 

E9 - SPAPVP12 – “(...) no fundo, a gente quer é transmitir os conhecimentos, 

que eles aprendam e que coabitem isso para que amanhã, na sua vida futura, 

tenham conhecimento em instrumentos que é para ele conseguir vencer na 

sociedade.” 
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Um dos aspetos mais valorizado pelos professores é a dinâmica com os alunos. 

E2- SPAPVP1 – “(...) eu gosto muito de lidar com as crianças e jovens.”  

E2- SPAPVP2 – “(...) com jovens, não é, adolescentes, nos mantém também 

jovens, aprendemos muito, não ensinamos só.”   

E2- SPAPVP3 – “Ensinamos e sinto-me muito regozijada quando vejo que 

um aluno está a aprender aquilo que eu estou a dizer e vejo assim os olhos a 

brilharem e eles a receberem, com muito entusiasmo o que eu estou a dizer.” 

E9 - SPRA11 – “Dá-se muito da pessoa, não é? E isso sempre foi a minha 

forma de estar com os miúdos. É por isso que a minha relação, a minha 

prática pedagógica e de ensinar, não tenho dificuldades.” 

E7 - SPAPVP32 – “Ou seja, eu tenho mesmo prazer. Eu brinco com aquilo e 

gosto de ensinar. Eu gosto mesmo de ensinar. Eu acho que tenho jeito.” 

E7 - SPAPVP40 – “(...) é apaixonante.Depois de ter dado aulas durante algum 

tempo é muito difícil sair, por isso é que eu não saí. Porque é fantástico, 

porque é assim: a verdade é que tu podes comunicar. E há algumas alturas 

da vida que parece que é a única forma que tu tens de comunicar.” 

E10 - SPAPVP2 – “Porque depois a pessoa tem uma coisa que é gratificante: 

(...) alunos com quem lecionei, que foram alunos meus, quando eu estive em 

S. Tomé, já tinham regressado como engenheiros e é das coisas mais 

gratificantes que eu tenho na minha vida.” 

E10 - SPAPVP3 – “E pela experiência que eu tenho, é das coisas mais 

gratificantes, perceberes que conheceste esta pessoa, tentaste ajudá-lo com o 

pouco que tu tens e ele hoje é o teu colega e teu companheiro.” 
 

A E7 é a única entrevistada que está claramente desiludida e magoada com a sua 

situação, não tanto pelas atividades inerentes à profissão mas pela instituição escola e o 

Governo que a tutela, o que acaba por afetar a sua relação com os alunos e o trabalho 

que desenvolve. Ao longo do seu depoimento afirma várias vezes gostar do que faz mas 

deixa transparecer uma grande mágoa e revolta pela situação em que se encontra. 

E7 - SPAPVP6 – “Dou-me bem, relaciono-me com os alunos, mas cada vez 

mais ponho algumas reservas para poder manter uma certa distância que já 

percebi que é preciso. Esse equilíbrio é complicado.” 

E7 - SPAPVP7 – “Eu sinto muito o estigma de ser contratada. Eu acho que o 

meu problema sempre foi o facto de sentir que… para quê estar a investir e 

estar a chatear-me muito, se depois eu me vou embora?” 

E7 - SPAPVP11 – “Agora, o que eu não gosto mesmo é da instituição escola. 

Odeio-a, não me encaixo nela. E já decidi que nem sequer quero tentar 

encaixar-me.“ 

E7 - SPAPVP14 – “É uma coisa que me apaixona, eu ainda cheguei a pensar: 

„Bolas, eu ainda recebo para fazer isto?” 

E7 - SPAPVP16 – “E eu sei que marco a diferença neste sentido de ter o 

privilégio de ter miúdos, que nunca ouviram falar sobre certas coisas, que 

são interessantíssimas, e pô-los em contacto com coisas que os vão 
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transformar. É pena que eu não receba esse retorno tão rapidamente porque 

eu sei que em alguns aquilo só vai germinar muito depois.” 

E7 - SPAPVP17 – “E tenho imensa pena porque eu estou a precisar muito de 

retorno e de feedback porque eu dou muito de mim.” 

E7 - SPAPVP22 – “(...) há um dia que a coisa corre mal e as pessoas só se 

lembram do que está, do que correu mal. E é isto que eu acho horrível no 

ensino e não tenho paciência. Estou muito farta e se puder mudo e deixo de 

dar aulas. Só que eu já tenho 44 anos e estou a ver que não vai ser muito 

fácil.” 

E7 - SPAPVP23 – “Porque eu, se eu não tenho em relação ao facto de ser 

africana e isso não me condiciona porque eu não tenho. Eu acho que o facto 

de ter o estigma de contratada me condiciona.” 

E7 - SPAPVP26 – “(...) ninguém se vem sentar aqui a avaliar-me porque cada 

professor tem o seu estilo, cada pessoa tem o seu método e uma grelha de 

avaliação tem por detrás de si o seu mentor. Portanto, a pessoa que a 

realizou. Uma grelha tem por detrás de si o modelo de professor e portanto 

eu não me vou sujeitar ao modelo do outro.” 

E7 - SPAPVP33 – “Não sei se podia haver outra área em que eu estivesse 

mais peixe na água porque eu na verdade, sinto uma raiva enorme por 

receber tão mal, porque eu acho que o trabalho que eu faço devia ser muito 

melhor remunerado, porque eu faço um bom trabalho e esforço-me e estou 

até à uma da manha a fazer coisas. E portanto, eu sinto uma injustiça 

horrível porque eu sei que estou a ser roubada há muitos anos.” 

E7 - SPAPVP34 – “(...) ando sempre a contar os trocados. E portanto eu estou 

muito cansada e sinto-me muito injustiçada. Sinto uma raiva que se pudesse 

arrebentava com o Ministério da Educação. Eu era capaz de liderar um 

motim.”  

E7 - SPAPVP35 – “Eu acho isto inconcebível, é um país mesmo terceiro-

mundista, porque como é que há pessoas com tantas capacidades como 

aqueles que estiveram comigo no curso, com quem eu vou estar esta noite, e 

que estão na situação em que estão ainda. 20 anos a dar aulas e ainda a 

contratos. Quando num particular, passado três anos já estão vinculados. 

Então eu tenho uma raiva que não consigo. Eu não sei como é que eu vou 

dar aulas nos próximos anos, Rita. Porque tenho uma injustiça dentro de 

mim, uma raiva, que todos os dias vou dar aulas mas a pensar nisto, neste 

momento.” 

E7 - SPAPVP37 – “Quem conseguiu sair a tempo, houve pessoas que saíram. 

Quem não conseguiu, tramou-se. Porque neste momento eu não tenho forma 

de sair daqui. Muita gente, eu e muita gente, estamos como prisioneiros do 

sistema. Porque compreendemo-lo totalmente a fundo, porque gostamos 

daquilo que fazemos, mas já não nos é suficiente e não conseguimos sair, 

porque não temos saídas. E não sabemos o que é que vai acontecer porque 

estão a livrar-se dos contratados, portanto, a nossa vida foi um desperdício.” 

E7 - SPAPVP38 – “ (...) mas a verdade é que nos anos 80 deram-nos a ilusão 

de que nós fizéssemos tudo o que tínhamos que fazer. Depois tínhamos a 

garantia, e esta foi uma ilusão que nos criaram e nós pensámos que íamos 

fazer parte do sistema e de certa maneira acabamos por fazer porque eles 

precisam de nós porque nós estamos lá. E se estamos lá durante 16 anos é 
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porque eles estão a precisar de nós, não é? Então, há aqui qualquer coisa que 

não corre bem porque é mesmo uma forma de nós não nos integrarmos na 

carreira e não nos pagarem. É uma medida economicista. Isto é perverso, é 

indecente. É roubar os sonhos às pessoas, é roubarem-lhes uma vida inteira. 

Porque aquilo que eu esperava para mim, não aconteceu.” 

E7 - SPAPVP31 – “Não me sinto nada bem, só quero dar as aulas e ir-me 

embora rapidamente. Não gosto da escola, detesto a instituição escola. O 

que é que eu hei-de fazer?” 
 

Muitos dos entrevistados consideram importante a formação contínua ao longo da vida. 

E1- SPAPVP7 – “ (...) nunca parei de ir à procura de mais formação (...) eu 

tento sempre fazer mais qualquer coisa para estar por dentro da educação, 

do ensino (...).” 

E2- SPAPVP10 – “Eu gostava muito de fazer uma especialização em 

Linguística Africana (...).” 

E3 - SPAPVP20 –“(...) renovar-me como professor. Renovar-me no sentido de 

ter sempre como patamar máximo, a melhoria das minhas práticas. Para que 

me torne um bom professor.” 

E3 - SPAPVP23 –“Porque a profissão de professor, pelo menos na minha 

perspetiva, é uma profissão que se tu não vais reinvestir em ti próprio 

tornas-te num professor rotineiro. Ou seja, sempre mergulhado nas mesmas 

práticas, carregado de rotinas.” 

E3 - SPAPVP24 –“O conhecimento não é rotinas, o conhecimento é 

descoberta. E se é descoberta, se eu procuro descobrir alguma coisa, 

descobrir no sentido de procurar as melhores formas de intervir num 

determinado contexto de sala de aulas com os alunos, então eu próprio tenho 

de reinvestir em mim.” 

E3 - SPAPVP25 –“(...) esta aposta constante que eu faço, está toda, está 

sempre alicerçada à necessidade de eu me sentir um bom exemplo, estando 

lá à frente da sala de aulas com os meus alunos. E que não lhes falte nada 

naquele momento.” 

E6-  SPAPPL8 –“Não dá, vamos aprender outro método. Apareceu aí não sei 

quem a dar método global frásico. Vamos lá a ver, vamos experimentar. O 

método de 28 palavras, vamos experimentar.” 
 

Foi também comentada a existência, ou não, de discriminação/racismo ao longo do seu 

percurso, apenas dois dos entrevistados foram frontais relativamente a esta questão. Os 

restantes disseram que não sentiam ou que não sabiam se determinado comportamento 

tinha sido provocado por uma questão de raça ou não.  

E4 - SPAPVP12 – “Eu quando entro numa escola, as pessoas não levantam a 

hipótese de eu ser professor de um modo geral.” 

E4 - SPAPVP13 – “(...) partem do princípio que não serei professor por uma 
questão estatística e depois tem a ver com muitas coisas.Tem a ver com a 

forma como o professor se veste, mais formal ou informal (...).” 



 
 

123 
 

E4 - SPAPVP14 – “Isto se calhar tem a ver com aquilo que disse no início, 

aquela ideia de que se tem que ser sempre um bocadinho mais cuidadoso do 

que a maioria. Eu tenho esse cuidado, vá, no primeiro mês de aulas (...) 

porque sei que no primeiro mês as pessoas formulam juízos.” 

E4 - SPAPVP15 – “Mas depois do primeiro mês as pessoas conhecem-te e 

começam a ver a pessoa e menos tudo o resto não é? (...) tanto é assim que 

as pessoas se distraem ao ponto de fazerem tiradas que não fariam se se 

lembrassem que tu és africano ou és de descendência africana.” 

E10 - SPAPVP13 – “Um dos grandes problemas que enferma a sociedade 

portuguesa ainda é a ignorância.” 

E10 - SPAPVP14 – “Obscurantismo, ignorância existem no seio da sociedade 

independentemente das classes sociais.” 

E10 - SPAPVP15 – “Mas agora, que existe de uma forma ofuscada essa 

ignorância, existe. Sem complexo nenhum de dizer-lhe isto, como colega.” 
 

Mais uma vez a forma de lidar com hipotéticas situações de discriminação/racismo volta 

a ser ignorar e desprezar essas atitudes, à semelhança do que foi afirmado aquando Da 

descrição do percurso escolar. 

E7 - SPAPVP3 – “Para mim, esta questão da raça nunca foi muito importante, 

por isso eu também nunca tive atenta.” 

E7 - SPAPVP4 – “Se calhar, eu penso que o racismo é objetivamente uma 

realidade para os negros, não é? E, se calhar, para os ciganos. (...) há 

realmente racismo.” 

E7 - SPAPVP5 – “Agora, se o tratamento que eu tive, no meu caso, foi 

diferente pela cor da pele, porque eu realmente sou escura… Eu penso, que 

por não estar, se calhar atenta ou com esse problema, com esse complexo, 

digamos, ele acaba por não acontecer, porque eu não penso nele. É mais 

fácil se a pessoa não ligar, a coisa não acontecer, não é? Se a pessoa estiver 

sempre defensiva, é pior.” 

E7 - SPAPVP28 – “Ou seja, eu não estou muito a pensar muito na questão 

do… senão seria eu própria racista não é? Eu nem sequer penso nisso.” 

E8 - SPAPVP3 – “Não, porque eu não ligo. A sério, eu passo à frente.” 

E8 - SPAPVP4 – “Não, porque eu não os vejo, não estou a pensar nisto. 

Percebe? Porque se eu pensar neles de certeza que vou descobri-los.” 

E8 - SPAPVP5 – “Porque ficamos focalizados neste estímulo. Portanto, 

reduzimos grande parte da nossa capacidade de raciocínio só a esta parte, a 

tentar descobrir de onde é que vem o ataque. (...) Se nós queremos olhar 

para ali, vamos encontrar de certeza. (...) Mas eu não quero olhar para ali, 

não vou sequer olhar para ali. Porque tenho outros estímulos muito mais 

fortes que me fazem não pensar nisto.” 
 

O E3 referiu ter consciência de algumas transformações na sua forma de agir e 

perspetivar os vários aspetos da sua profissão. 

E3 - SPAPVP7 – “(....) colocar-me do lado oposto. Ou seja, no lugar do aluno 

que é aquela perspetiva que às vezes inicialmente nós não a colocamos. 
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primeiro tu como procuras uma afirmação tua, aliás alguma marca, marca 

entre aspas, mas cada professor sempre cria o seu estilo, ou seja, eu… quero 

que para os meus alunos, eu seja isso (...).” 

E3 - SPAPVP8 – “Não é criar um modelo mas eu quero que eles me vejam 

neste sentido. Definindo aquilo que eu pretendo com eles (...).” 

E3 - SPAPVP14 – “Com a pedagogia, principalmente no que diz respeito a 

estratégias de intervenção no contexto de sala de aula, na gestão de 

conflitos, por exemplo. São algumas das situações que eu agora mais me 

preocupo.” 

E3 - SPAPVP16 – “Porque há alunos com mais problemas e (...) o professor é 

um dos elementos fundamentais para poder aliviar determinadas situações 

pelas quais os alunos passam. (...) inicialmente eu tinha como parâmetros 

apenas o próprio processo de aprendizagem dos alunos. Não olhava muito 

para aquelas outras dimensões que dependem de fatores externos. E que 

interferem, obviamente, na aprendizagem do aluno e que estão presentes no 

próprio meio escolar.” 

 

3.3.2. PERCURSO 

O percurso de seis dos entrevistados é bastante semelhante sendo que o desfecho é 

diferente devido à divergência de idades e consequente diferente conjuntura económica 

e política do país. Iniciaram o seu percurso sendo colocados anualmente em escolas 

diferentes até, no caso dos mais velhos, terem efetivado em determinada área, como é o 

caso de E1e E6. No caso de E3, E4, E5 e E7 continuam a ter que concorrer anualmente 

podendo ou não mudar de estabelecimento de ensino, não tendo ainda nenhum vínculo 

permantente ao Estado, sendo que E7 é quem melhor caracteriza a situação destes 

entrevistados: 

E7 - SPAPP1 – “(...) eu tenho sido uma nómada do ensino (...)” 
 

No caso de E2, E8, E9 e E10, assim que terminaram os seus estudos enviaram os 

respetivos currículos para determinadas instituições e aí estão desde então.  

E9 - SPAPP7 – “No Colégio X candidatei-me. Abriu o concurso, levei o 

currículo, inscrevi-me e depois chamaram-me. E desde essa altura estou lá 

(...).” 
 

É ainda de salientar que E2 revelou querer ter voltado ao seu país após o término dos 

seus estudos porém não o fez: 

E2- SPAPP4 – “ (...) também sinto que me falta uma coisa que eu sentia antes 

(...) havia noção de pátria, nação e lutar pela pátria.” 

E2- SPAPP5 – “ (...) quando cresci, eu senti que queria dar alguma coisa ao 

meu país mas o meu país tinha muito pouco para me dar. Tem sempre muito 
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para me dar mas a nível profissional tinha pouco, eu tinha poucas 

expetativas, estava muito instável, era uma guerra, era muita confusão.” 

E2- SPAPP6 – “(...) optei por ficar. Optei por ficar porque me dava mais 

estabilidade a todos os níveis.” 

E2- SPAPP11 – “(...) depois do estágio já nem fui para o ensino oficial, vim 

para aqui e, pronto, deu-me uma estabilidade logo.” 

 

3.3.3. PRÁTICA LETIVA 

Quando questionados sobre a prática letiva todos entrevistado reiteraram a ideia do quão 

bem se sentem na atividade letiva. 

E5 - SPAPPL1 – “Para mim, fácil. Lá está, eu sou um peixinho dentro de 

água. É onde eu gosto de estar.” 

E6-  SPAPPL2 – “Acho que estava mesmo no meu campo – está-me a fugir o 

termo – era mesmo onde eu me sentia bem, como peixe dentro de água.” 

E6-  SPAPPL6 – “(...) motivava-me muito, e queria mais e mais ver como é 

que… queria puxar pelos miúdos. Queria trazê-los até à escola. E foi muito 

bom, muito bom porque a eles devo a minha vida, hoje estou aqui.” 

E7 - SPAPVP9 – “Se calhar dizem que eu estou a fazer show-off. Mas acho 

que não porque como eu não faço questão sequer às vezes de pôr o meu 

plano de atividades, anual de atividades. Faço porque eu gosto.”  

E7 - SPAPVP10 – “Gosto imenso de dar aulas e dar formação.”  

E7 - SPAPPL2 – “Todas as aulas eu penso nelas, pesquiso, estruturo-as… 

porque me dá prazer, não é que ninguém me vá avaliar, é que eu realmente 

faço isso.” 
 

Um dos pontos mais citados pelos entrevistados é a interação com os alunos e o 

incentivo à sua participação no decorrer da atividade letiva. 

E1- SPAPPL1 – “(...) a minha formação em Filosofia considero que foi uma 

formação humana, essa humanidade, o humanismo, levou-me a que eu 

pudesse interagir com eles e fazer da filosofia uma festa. Gostavam de 

filosofia.” 

E1- SPAPPL2– “E gostaria que fosse assim, que eles pudessem falar da vida 

deles.(...) Apesar de eu ter que dar Galileu, Descartes, tinha que dar autores, 

mas depois houve sempre um espaço em que os alunos puderam, eles 

próprios, ser autênticos na aula.” 

E1- SPAPPL3 – “(...) durante um momento, ou durante os noventa minutos de 

filosofia, deixou de ser filosofia, passou a ser a vida em filosofia, em que os 

alunos vivem a vida deles lá, os problemas deles, trazem e debatemos.” 

E1- SPAPPL4 – “(...) quando é interculturalidade. Ainda agora, em Formação 

Cívica, fizeram a nível da música e da gastronomia.(...) essa lado de cultura 

e de intercultura, digamos, na aceitação do outro e da integração do outro. 

(...) trazer a cultura para os espaços do debate, da filosofia, das vivências e 

dos problemas sociais que existem que se tentam depois esbater.” 
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E2 - SPAPPL2– “(...) poder falar de vários assuntos. Nesse aspecto, sim, dá 

mais abertura, ter várias experiências, o facto de ter várias experiências.” 

E4 - SPAPPL4 – “Eu às vezes, nesta fase, sei o que vou fazer e como vou 

fazer e levo uma ideia de como quero fazer mas depois aquilo que vai 

efetivamente acontecer vai depender fundamentalmente do que os miúdos 

disserem, o exemplo do que os miúdos disserem." 

E4 - SPRA12 – “ (...) os miúdos regra geral na aula estão descontraídos, ou 

seja, não estão, não há um clima de terror na sala de aula. Porque acho que 

têm que estar suficientemente descontraídos para poderem participar 

livremente e até dizer uma ou outra piada desde que tenha graça.” 

E6-  SPAPPL1 – “(...) penso que me senti muito livre e até hoje, até toda a 

minha vida, era onde eu mais à vontade me sentia, era dentro da sala de 

aulas, com os alunos, sempre disposta a apagar fogos em todo o lado.” 

 

Outros aspetos referidos são as estratégias de motivação e de captação de atenção dos 

alunos para as atividades que estão a ser desenvolvidas. 

E3 - SPAPPL5 – “Até na própria abordagem de conteúdos, determinados 

conteúdos. As experiências que eu vivi em Angola ajudam-me também um 

bocadinho na própria perspetiva que eu tenho sobre o que vou ensinar.” 

E3 - SPAPPL6 – “Para além de despertarem algum interesse da parte dos 

alunos, poderá estar aí o efeito surpresa não é? E depois eles estarem um 

bocadinho presos à própria história que eu estou a colocar é importante, os 

leva a concentrarem-se melhor e pode aumentar também a dedicação deles 

perante aquela tarefa (...).” 

E4 - SPAPPL1 – “Lembro-me, na altura dava sempre exemplos, eu tinha 

sempre muita facilidade em dar exemplos que se relacionavam com pelo 

menos 80% da cultura da sala de aula." 

E4 - SPAPPL3 – “(...) a parte científica a ensinar, quer eu queira quer eu não 

queira, é independente do contexto que eu crio. Agora, os contextos, eu 

tento sempre adaptá-los mas muitas vezes é no improviso e os miúdos 

colaboram nesse aspeto." 

E5 - SPAPPL2 –“Porque é aí que eu sinto que tenho o dom da palavra e que 

posso, através de uma aula mais lúdica passar componentes científicos 

importantes a eles.” 

E6 - SPAPPL3 – “Das coisas que eu fui introduzindo inéditas, na altura, 

aproveitar as coisas que os garotos traziam, pastilhas elásticas com os 

desenhos, pegavam nos cadernos: „Agora façam, vamos lá fazer uma 

composição sobre aquilo que estão a ver. Digam por palavras vossas.‟.(...) 

aquilo começou a entusiasmar os miúdos.” 

E7 - SPAPPL3 – “Procuro, pesquiso e estou sempre eu própria a descobrir 

coisas novas e estes dois últimos anos em que eu estive na Escola A, foram 

anos em que eu própria aprendi imenso porque decidi, eu sempre fiz isso, 

mas decidi não estar permanentemente a repetir aquelas chatices todas que 

nós andamos ali a desfiar, como uma espécie de bíblia, andamos todos os 
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anos a repetir o mesmo e dei-lhes uma dimensão completamente nova, 

cumprindo claro, o que tinha que ser dado.” 

E7 - SPAPPL5 – “E eles andavam, uns achavam que eu era maluca mas 

depois iam investigar e viam que afinal que não. Mas eles, eu por exemplo 

dava uma aula de manhã e os outros já me vinham dizer: „Ah, então esteve a 

falar sobre isto.‟. E depois juntavam-se e falavam entre eles. Já faziam 

discussões entre eles e, portanto, eu acho que cumpri esse propósito.” 

E7 - SPAPPL6 – “Fazer atividades, até já fiz peças de teatro, atividades várias 

de pintar cartazes, fazer coisas com frases de vários pensadores e afixar na 

escola toda. Pô-los a fazer um guião de teatro, fazer um festival de curtas-

metragens.” 
 

A gestão de sala de aula e a prevenção de situações de conflito ou de indisciplina são 

também alvo de reflexão por parte destes professores. 

E2 - SPAPPL1 – “Todas as situações são situações novas e nós temos que 

saber gerir as situações (...).” 

E3 - SPAPPL1 – “Enquanto que já como profissional a ansiedade é pouca 

porque já tenho ferramentas de defesa: o que é que devo fazer, o que é que 

não devo fazer.” 

E3 - SPAPPL2 – “(...) cresci a nível profissional em termos… na própria 

gestão do próprio currículo, nas próprias estratégias, estratégias de ação e 

intervenção no contexto de sala de aulas com alunos (...).” 

E4 - SPAPPL5 – “(...) o controlo de sala de aula é muito importante e tenho 

alguns, hoje chamo-lhe truques (...).” 

E4 - SPAPPL6 – “(...) sei que em turmas difíceis eu tenho que entrar 

rapidamente, tenho que pôr logo o sumário no quadro, ou seja, eu tenho de 

andar sempre a frente a puxar a turma para evitar os tempos mortos e tenho 

de controlar a sala de aula e dar a palavra é dar a palavra usando o nome dos 

miúdos, mandar calar usando o nome, pronto.” 

 

Apenas a E5 relaciona a sua origem africana com o trabalho expecífico relacionado em 

sala de aula, talvez tal aconteça por a disciplina que leciona poder ser relacionada 

diretamente com essa ascendência. 

E5 - SPAPPL4 – “ (...) como professora de Educação Musical, com esta 

descendência africana, (...) gosto muito de incidir na percussão e a dança 

(...) e das coisas que sempre ouvi dizer em todo o lado é que normalmente 

estas minorias étnicas têm sempre uma facilidade e é verdade, isso verifica-

se na escola.” 

E5 - SPAPPL5 – “(...) a música não se limita… eu gosto sempre de mostrar as 

músicas do mundo e a world music, quando falo de world music, gosto de 

mostrar todos os continentes e dentro de todos os continentes, o africano, 

sem dúvida.” 
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E5 - SPAPPL6 – “Quando eu estou dentro da minha sala e, especificamente 

nesta escola, percussão tendo, a nível de linguagem e comunicação entre 

mim e os meus alunos funciona lindamente.” 

 

3.3.4. INFLUÊNCIAS 

Ao serem questionados relativamente às influências para se tornarem os 

professores que são atualmente as respostas são bastante diversas. 

O E1, o E4 e a E7 explicaram de que forma a sua origem os influenciou na 

profissão. 

E1 - SPAPI1 – “(...) influencia porque se eu não fosse caboverdiano eu não 

seria professor.” 

E1 - SPAPI2 – “Mas esse meu lado caboverdiano, esse meu lado da cultura 

caboverdiana e da morna e da nossa musicalidade na alma, no espírito, é que 

me leva a ser professor. Doutro modo eu teria abandonado (...).” 

E1 - SPAPI3 – “(...) eu, nós, (...) temos essa morabeza(...) é amor e beleza (...) 

que ajuda a pessoa a estar consigo própria e com Deus e com o universo, 
com a filosofia(...).” 

E4 - SPAPI2 – “(...) sou sensível a discriminações de todo o tipo mas não faço 

disso grande ativismo (...).” 

E4 - SPAPI3 – “Mas sou sensível a todo o tipo de diversidade. E isso é 

indiscutivelmente fruto do meu percurso.” 

E4- SPAPI4 – “Eu sou desconfiado em relação a esse tipo de informação que 

me chega, e porque isso tem a ver com o meu percurso, porque os 

professores não haviam de imaginar nada acerca do meu background, não 

faziam a menor ideia do que se passava, tal como eu como professor não 

saberei muito do que se passa.” 

E7 - SPAPI2 – (...) eu tenho de facto uma forma de pensar muito universal. 

Porque eu não me importo com as diferenças culturais.” 
 

O E1, o E3 e a E5 também mencionam os progenitores como tendo influenciado o 

tipo de profissionais que são hoje em dia.  

E1 - SPAPI4 – “Consegui porque havia uma grande vontade e autodomínio e 

autocontrole e sempre, digamos, a coragem que o meu pai me deu, no 

sentido de eu conseguir sempre o mais para a minha própria formação 

pessoal e social. E isso me fez acreditar que era possível estudar.” 

E3 - SPAPI2 – “(...) ele dizia sempre: „se queres ser um bom professor, então 

tens que te aplicar muito naquilo que tu fazes. Uma das coisas que tens de 

ter é saberpesquisar: tens de ler muita informação, tens de procurar 

informação. E tens que te informar, todos os momentos.”   

E3 - SPAPI3 – “(...) eu sempre lhe dizia „quero ser professor‟ e ele dizia‟tu 

pensas que ser professor, se calhar, é fácil, como estás a decidir de uma 

forma tão rápida. Tu pensas que ser professor... tu vês o que o pai faz, o que 

o pai passa, estás disposto a fazer isso tudo?‟ (...).” 
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E5 - SPAPI5 – “(...)a minha mãe por aquilo que vi como ela foi uma 

excelente profissional também na escola e os miúdos adoravam-na e ela 

sempre foi também muito falada entre as colegas e alunos de uma forma 

espetacular (...).” 
 

A E5 e a E6 referiram a importância dos seus maridos durante o exercício da sua 

profissão. 

E5 - SPAPI1 – “(...)o meu marido, sem dúvida. É a pessoa que mais me ajuda 

a enfrentar ou ultrapassar o que quer que seja. Gosto muito de ouvir a 

opinião dele.” 

E6 - SPAPI3 – “O meu marido sempre deu uma grande liberdade para fazer 

aquilo que eu gostava e ele sabia que quando eu me dedicava à escola era 

mesmo de alma e coração.” 
 

O E8 considera que as influências que recebeu foram de várias pessoas. 

E8 - SPAPI5 –“Primeiro os meus pais. O meu pai, até aos meus 10 anos e a 

minha mãe. Muito forte a minha mãe. (...) Depois os meus irmãos. (...) 

Também os amigos, verdadeiros amigos, os colegas. Tenho colegas aqui 

também a quem se deve o facto de eu ainda estar aqui. (...) A minha mulher, 

depois agora são os meus filhos (...).” 
 

A E5 salienta a influência de pessoas que partilham o mesmo ramo científico que 

ela. 

E5 - SPAPI6 – “(....) tive „n‟ músicos que não são professores mas que 

também me deram as ferramentas para complementar o meu trabalho de 

professora dentro da área musical (...) para eu poder descobrir sozinha, 

depois o meu caminho.” 

 

As experiências vividas influenciaram o percurso profissional de alguns dos 

entrevistados. 

E5 - SPAPI2 – “(...)ter passado por aqueles anos como animadora 

sociocultural dentro daquela equipa fantástica que fez-me crescer a nível 

profissional, mesmo até pessoal.” 

E5 - SPAPI3 – “(...)deu-me ferramentas, precisamente para lidar com este 

tipo de realidades na escola, com miúdos destas origens e com este tipo de 

comportamentos e maneiras de estar na escola.” 

E7 - SPAPI1 – “O meu primeiro ano foi muito mau. Muito, muito, muito 

mau. Eu acho que me condicionou porque eu não tenho até hoje uma boa 

relação com os colegas por causa desse ano.” 

E8 - SPAPI2 – “Agora as experiências que eu tive de vida, disseram-me que 

não há nada com facilidade. Não se obtém nada com facilidades. Pelo 

contrário, estraga-se muita coisa. Não ensinamos ninguém a resolver 

problemas. Se for tudo fácil ninguém resolve problemas e depois aí é que 

vêm os problemas. Porque perante as situações, as pessoas não sabem 

resolver os problemas.”  

E9 - SPAPI1 – “Eu diria da muita experiência. Experiência de vida.” 
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E9 - SPAPI2 –“Porque eu quando cheguei aqui em Portugal, como eu disse, 

eu tinha de saber o que é que eu queria, essa escola de vida.” 

E9 - SPAPI3 –“E isso, juntando com conhecimentos que adquiri e também a  

minha forma de ser, e de ter um espírito de ajudar o outro, foi muito 

determinante para a minha forma de ser professor.” 

E10 - SPAPI2 – “Toda a experiência que fui adquirindo (...).“ 

 

Por fim foram salientados valores humanos e competências adquiridos que 

valorizaram o percurso enquanto profissionais. 

E8 - SPAPI3 – “Valores, tem que ter. Dentro dos valores, aspetos, eu digo o 

respeito, principalmente. Este é o fundamental passo para poder ter uma boa 

avaliação com outra pessoa. O respeito não é submissão. É compreender o 

ponto de vista mas também é saber dizer que não é assim. E o outro também 

tem que aceitar.” 

E8 - SPAPI4 – “Amizade, solidariedade, disciplina. Rigor, senão não se 

consegue. Há muitos outros, os valores aqui são complementares uns aos 

outros. Não podemos dizer só aquele, são vários que estão aqui por trás na 

formação dessa pessoa. Senão não conseguimos. Para mim, é assim que eu 

vejo.” 

E9 - SPAPI4 –“E sempre de ajudar o próximo. Ajudar mas para uma coisa 

melhor, estou a ensinar para você aprender a ser melhor. Isso sempre pautou 

a minha forma de estar com algum rigor.” 

E10 - SPAPI1 – “Primeiro, são as competências porque eu acho que estou 

bem munido de competências. Eu tenho aptidões e competências para o 

exercício da profissão que eu escolhi.” 
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IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As entrevistas realizadas, as experiências relatadas e os percursos vivenciados, ao serem 

comparados permitem extrair algumas linhas comuns, apesar da singularidade da 

formação pessoal e profissional de cada indivíduo. 

Conforme Iturra (1994:35) declara “o processo educativo é o comportamento que mais 

marca o quotidiano das nossas vidas, e é o mais quotidiano dos processos que orienta o 

nosso agir”. A escola foi perspetivada pelos entrevistados, enquanto crianças e 

adolescentes, como sendo um espaço de aprendizagem e progressão, processos através 

dos quais obtinham prazer e satisfação pessoal. As dificuldades eventualmente sentidas 

conseguiram ser ultrapassadas sobretudo através do empenho, trabalho e estudo.  

No que respeita às condições económicas, estas condicionaram apenas 

circunstancialmente os entrevistados. Aqueles cujas famílias tinham condições 

económicas para realizar o percurso normal de estudos assim o fizeram. Os restantes 

interromperam os estudos para trabalhar ou conciliaram as duas atividades, sendo de 

salientar o papel que as bolsas de estudo ou os protocolos de colaboração tiveram para a 

realização do Ensino Superior em Portugal, por parte dos que se encontravam nos seus 

países de origem. 

Todos estes indivíduos tiveram o apoio da sua família para prosseguirem os seus 

estudos, fosse através da manifestação de altas expetativas, fosse pelo acompanhamento 

efetivo das atividades escolares ou pela motivação contínua para o estudo. Jodl e outros 

(2001) verificaram nos seus estudos que no respeita ao campo académico os valores 

parentais foram bons preditores dos valores dos jovens e dos seus comportamentos, tal 

como das suas aspirações profissionais. Desta forma, estes autores concluíram que os 

pais têm um papel essencial enquanto socializadores dos valores de realização dos filhos 

e principalmente na forma como estes jovens se perspetivam profissionalmente no 

futuro. No caso dos entrevistados, é relevante sublinhar que a escola, no seu seio 

familiar, era valorizada sendo perspetivada como um meio para atingir um fim que seria 

a obtenção de um bom emprego, conforme Vieira (2008). Interessante é verificar que 

esta valorização da escola e o respeito pelo trabalho escolar são independentes do nível 

de ensino alcançado pelos pais. A sua grande fonte de inspiração e motivação foram os 

pais ou alguns professores. 
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Machado e Silva (2009), salientam a referência insubstituível dos grupos de pares na 

socialização das crianças e jovens porém alertam para o efeito que poderão exercer aos 

atraí-las para fora da escola ou/e para atividades de risco e/ou ilícitas. No entanto, no 

depoimento dos entrevistados, apesar de questionados relativamente aos colegas, as 

referências a estes são breves, todos descrevem relações positivas e amigáveis, não 

tendo havido nenhum caso de uma influência marcante para o percurso escolar destes 

professores. Todavia, houve efetivamente quatro entrevistados que relataram casos 

pontuais de disciminação e racismo. Os entrevistados, à excepção de um dos casos 

descrito por E4, tentaram lidar com essas situações desvalorizando e ignorando as 

mesmas, o que segundo Vieira (2008) é a reação mais comum. Vieira (2008) faz 

referência a Cohn (1991) explicando que os alunos tendem a ignorar os epítetos de que 

são alvos ou, menos frequente, a retaliar verbalmente. O mesmo autor indica que no se 

que refere a retaliações físicas estas são mais comuns por parte dos rapazes, porém as 

reações mais registadas consistiram no aborrecimento, na raiva, na ofensa, na frustração 

e na queixa a um adulto. Vieira (2008) alerta ainda que estes epítetos, quando contendo 

emoção, antipatia ou repugnância, mais do que refletirem a cultura que os utiliza, 

ensinam e reforçam as atitudes, as crenças e os valores que as geraram.É também de 

destacar o sentimento referido pelo E4, e que encontramos descrito por Osler (in Ross, 

2002), que muitos dos alunos de minorias étnicas revelam sentir, que consiste na 

obrigação de serem melhores que os do grupo maioritário para poderem ser iguais a 

estes. 

Embora estas pessoas tenham tido desentendimentos com colegas ou/e professores, 

estes eram pontuais e poucas vezes se relacionaram com a sua origem. É interessante o 

caso da E2, filha de pai português, que tinha um tratamento privilegiado o que vai no 

sentido do que foi afirmado no enquadramento teórico com base na obra de Sprinthall & 

Sprinthall (1993). Outro aspeto a sublinhar é o facto de serem os indivíduos de 2ª 

Geração que mais frontalmente e diretamente falam sobre a questão do racismo e 

discriminação, demonstrando uma maior reflexão e consciência relativamente a estas 

questões. Ao longo das restantes entrevistas foi notória a hesitação e a relutância com 

que os entrevistados se referiam a essas situações, tentando expressar-se por meias 

palavras e expressão corporal.  

Para a maioria dos entrevistados a escolha da profissão não foi vocacional, o que o que 

está em consonância com os estudos de Huberman (1989), Curado (1992), Postic (1991, 
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in Curado, 1992) e do Observatoire Des Enseignalfts (1987, in Curado, 1992) conforme 

apresentado no enquadramento teórico.Apenas três entrevistados sentiram esta vocação, 

contudo é de sublinhar que todos eles tiveram experiências que os levaram a apaixonar-

se por esta profissão, nomeadamente o facto dos pais ou de uma professora os ter 

colocado nesse papel quando eram mais novos. Apesar dessa ter sido a sua motivação 

principal, os entrevistados também referiram razões como a influência na formação 

pessoal de outro, o valor social da profissão ou o gosto em estar com crianças. Nenhum 

deles mencionou os aspectos presentes no estudo “The Teacher Status Project” 

(Cunningham & Hargreaves, 2007) ou na obra de (Hargreaves, 2011) indicados pelos 

seus colegas que trabalham em Inglaterra, tais como a vontade em servir a sua 

comunidade, influenciar as expetativas e ambições dos alunos de minorias étnicas, 

melhorar o desempenho estudantil, alcançar progresso no alcance da igualdade de 

oportunidades para todas as crianças, ou mesmo ter tido um professor de origem 

cultural idêntica à sua.  

Para os restantes ser professor foi uma questão de oportunidade, de necessidade 

económica, de exclusão de partes, o que não impede que atualmente se sintam 

realizados. Os entrevistados encontram-se, de uma forma geral, bastante satisfeitos com 

a sua profissão, embora admitam que é frequente difícil, exigente e desgastante. A única 

excepção para este sentimento de satisfação é da E7 que se encontra a ponderar 

abandonar a profissão. Anderson e Iwanicki (1984, cit.Jesus 2000) declararam que 

“(...)o abandono da profissão docente é um dos principais indicadores do mal-estar 

docente, pois em geral, os professores que abandonam esta profissão são aqueles que 

atingem um nível de mal-estar caracterizados por frustração e fadiga prolongada.”  

Porém, é consensual declarar que estes professores encontram na prática letiva, nos 

alunos e na sua relação com estes as suas maiores fontes de satisfação profissional, de 

acordo com o que Estrela, Bahia, Freire, Amaral, (2009, in Estrela 2010) explicaram na 

sua obra. As mesmas autoras referem que é durante o ato de ensino que os professores 

experienciam emoções mais intensas e gratificantes. Nove dos entrevistados enfatizam 

bastante a dimensão humana da relação pedagógica que estabelecem com os seus 

alunos, dando-lhe tanta importância como à pedagogia e ao conhecimento científico da 

área que lecionam. Conforme Perrenoud (2000:48) afirma “um professor carregado de 

conhecimentos e de instrumentos didácticos mas que não consegue um vínculo humano 

forte com o aluno será definitivamente menos capaz do que um pedagogo menos 
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preparado com quem o aluno se sente bem”. As visões pessoais dos entrevistados 

relativamente ao papel de docente vão ao encontro do que Silva (1994:93) afirmou: “ 

(...) relativamente ao modo como os professores definem a docência, assume particular 

relevo a função de educar, formar os alunos e contribuir para o desenvolvimento pes-

soal e social das crianças e jovens.”, sublinhando que “(...) ser professor (…) obriga a 

um modo particular de ser e de estar”.  

No que concerne à formação profissional, embora uma grande parte critique o 

desencontro entre a teoria e a prática, de uma forma geral, reconhece-se a importância 

dessa formação. Acresce-se que os docentes que fizeram formação de nível médio nos 

seus países de origem caracterizam-na como sendo bastante prática, o que depois foi 

extramemente útil quando tiveram que fazer a profissionalização em Portugal.  

Relativamente aos seus pares os docentes reconhecem ter uma boa relação, de respeito 

profissional mútuo e não tiveram nenhuma situação discriminatória ou racista. Esta 

situação é o oposto do descrito por Foster (1990, in Vieira, 2008) em que alguns 

professores Afro-Americanos vivenciaram conflitos com os colegas, diretores e pais 

brancos, sendo a sua competência profissional questionada apenas atendendo à sua raça.  

Apesar de reconhecerem ter sentido que já influenciaram os seus alunos, esta ação 

prende-se, na sua opinião, mais por uma questão de personalidade do que de origem, 

questão que é bastante sublinhada pelos entrevistados. Porém, aqueles que já 

interagiram com alunos de minorias étnicas reconhecem, tal como referido por 

Sprinthall & Sprinthall (1993), que houve um estabelecimento rápido de uma relação 

positiva com esses alunos, o que os entrevistados identificaram como sendo de empatia. 

Todavia, nenhum deles foi confrontado, como relatado por Sprinthall & Sprinthall 

(1993), com insinuações relativas ao seu sucesso educacional ou relação com a 

comunidade maioritária. Muitos dos entrevistados reconhecem que o domínio de fatores 

de identidade cultural como a língua, neste caso o crioulo, permite o estabelecimento de 

uma relação de empatia que facilita o processo de ensino-aprendizagem. Não é 

frequente a integração de elementos culturais próprios da sua origem na sua prática 

letiva, sendo que todos limitam-se a seguir o currículo nacional, aceitando essa situação 

de forma pacífica e não demonstrando qualquer tipo de desejo de mudança. Porém, é 

relatado que pontualmente são efetuadas algumas referências à diversidade cultural 

quando o tema se adequa. Ao contrário das conclusões de Ross (2002) apresentadas no 
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enquadramento teórico, os entrevistados não têm funções ou papéis diferentes nos 

estabelecimentos escolares devido às suas origens. Foi notório durante todas as 

entrevistas que todos estes professores foram sujeitos a uma aculturação, em graus e 

momentos diferentes, o que influenciou , e influencia ainda no presente, o seu percurso, 

as suas opções e a forma como exercem a sua profissão.  

As opiniões destes professores refletem, de uma forma geral, as opiniões veiculadas 

pela classe docente. As preocupações com o futuro dos alunos, as queixas relativas à 

crescente burocratização da função docente e à multiplicidade de tarefas e papéis que 

cabem hoje em dia ao professor, todas estas questões são uma constante na sala de 

professores.  

Os percursos analisados neste trabalho demonstram sobretudo uma enorme capacidade 

de resiliência por parte dos entrevistados. Canavarro (2007) cita Garmezy e Masten 

(1991) que definiram resiliência como “o processo de, ou capacidade para, ou o 

resultado da adaptação, apesar de circunstâncias adversas”. Ramos (2004:133) define 

resiliência como sendo “A capacidade do indivíduo para resistir, adoptar um 

funcionamento positivo ou competência face a uma situação de adversidade, face a 

riscos e a ameaças externas e internas, para ultrapassar de modo favorável um 

acontecimento negativo ou, ainda, a capacidade de reconstrução na sequência de uma 

experiência traumática.” e considera-a como um dos recursos internos mais poderosos 

dos indivíduos migrantes.  

Para investigações futuras penso que seria relevante tentar fazer uma distinção clara 

entre os professores de primeira e segunda geração de imigrantes, pois penso ser notório 

que existe uma diferença de postura e perspetivas. Seria, igualmente, interessante 

estudar os alunos destes professores, as suas reações, as suas opiniões, diferenciando-os 

de acordo com a origem étnica no sentido de perceber se, conforme afirmam os estudos 

estrangeiros, de facto há um efeito de inspiração e de modelo nos alunos com as 

mesmas origens étnicas.  
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Anexo I 

Guião da Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUIÃO DA ENTREVISTA A UM PROFESSOR DE ORIGEM AFRICANA 

 

BLOCOS OBJECTIVOS QUESTÕES 

Bloco A – 

Legitimação da 

entrevista e 

motivação do 

entrevistado 

1. Legitimar a 

entrevista e 

motivar o 

entrevistado 

No âmbito do Curso de Mestrado em 

Ciências da Educação, área de 

especialização Educação intercultural, 

estou a realizar uma investigação sobre ser 

professor proveniente de uma minoria 

étnica. Para que possa enriquecer ainda 

mais esta investigação é fundamental o seu 

contributo através das respostas a esta 

entrevista. Desde já garanto a 

confidencialidade da informação facultada 

bem como a sua identidade e a da escola. 

Bloco B – 

Caracterização do 

entrevistado 

1. Recolher 

informação que 

ajude a caracterizar 

o entrevistado 

a) Sexo 

b) Idade 

c) Formação académica e/ou profissional 

d) Nº de anos de exercício da profissão 

e) Nº de anos a exercer nesta escola 

f) Cargos e funções desempenhados 

Bloco C- Percurso 

escolar 

1. Conhecer o 

percurso escolar do 

entrevistado 

a)Como foi o seu percurso escolar? 

b)Como foi ser aluno pertencente a uma 

minoria étnica?  

c)Como descreve a sua relação com os 

diversos elementos da comunidade escolar? 

(professores, alunos, funcionários...) 

d) Quem o influenciou mais ao longo do seu 

percurso escolar? 

e)Teve apoio familiar durante o seu 

percurso escolar? Se sim de que tipo? De 

que membro/ membros da família? 

f)A sua família tinha expectativas em 

relação à sua escolaridade? Se 

sim,caracterize-as. 

g)Os seus pais estudaram? Que estudos 

têm? 

h) Os restantes membros da sua família 

também estudaram?Que grau de estudos 

têm? 

i)Acha que a família desempenha um papel 

importante na escolaridade dos filhos? 

Justifique a sua resposta. 

Bloco D – 

Formação 

Profissional 

1. Conhecer a 

formação 

profissional do 

entrevistado. 

a) Porque é que decidiu ser professor? 

b) Quais eram as suas expectativas 

relativamente à profissão? 

c) Como caracteriza a sua formação 

profissional?  

 



Bloco E – A 

profissão 

 

 

 

1. Conhecer a sua 

vivência enquanto 

professor. 

a) Como descreveria a sua entrada na vida 

profissional? 

b)Como é que caracteriza a sua relação 

com os alunos? 

c) Sente que a sua origem influencia a sua 

relação com os alunos? Se sim, de que 

forma? 

d)Como é que caracteriza a sua relação 

com os Encarregados de Educação? 

e) Sente que a sua origem influencia a sua 

relação com Encarregados de Educação? 

Se sim, de que forma? 

f) Como é que caracteriza a sua relação 

com os seus pares? 

g) Sente que a sua origem influencia a sua 

relação com os seus pares? Se sim, de que 

forma? 

h) Sente que a sua origem influencia a sua 

prática letiva? Se sim, de que forma? 

i) Quais os aspectos da sua vida que 

identifica como relevantes para o exercício 

da sua profissão? 

Bloco F - Conclusão 
1. Agradecer ao 

entrevistado 

Agradeço a sua participação, o tempo 

disponibilizado para a entrevista que é um 

importante contributo para este estudo  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA A UM PROFESSOR DE ORIGEM AFRICANA 

 

Data: 26 de Dezembro 2011 

Local: Escola Secundária X 

Hora de início: 11.00 

Hora de término: 12.37 

Duração: 1 hora e 37 minutos 

 

Entrevistadora: No âmbito do curso de Mestrado em Ciências da Educação área de 

especialização em Educação Intercultural, estou a realizar uma investigação sobre ser 

professor enquanto indivíduo pertencente a uma minoria étnica. Para que possa enriquecer 

ainda mais esta investigação é fundamental o seu contributo através das respostas a esta 

entrevista. Desde já garanto a confidencialidade da informação facultada bem como a sua 

identidade e a da escola. 

Bem, eu iria começar então pela sua caracterização, a sua idade, a sua formação… 

Entrevistado: Ora então é assim eu tenho 50 anos, a minha formação de base é a Filosofia… 

Entrevistadora: Como é que foi o seu percurso escolar, onde é que começou… 

Entrevistado: O meu percurso escolar foi em Cabo-Verde, eu nasci em Cabo-Verde, em 1961, 

depois fiz a Escola Primária, fiz o primeiro e o segundo ano do ciclo, depois vim para Portugal 

em 76 e na altura fui viver com o meu pai em Santa Comba Dão, é uma terra muito conhecida 

pelo nome, e depois estive a frequentar a telescola. Como era numa zona rural e como não 

havia acesso à escola mais próxima, tive de frequentar uma escola via telescola que havia, era 

um programa do Ministério da Educação, também relacionado com a RTP, portanto, fiz lá o 7º 

ano de escolaridade e depois passei para a Figueira da Foz. 

Entrevistadora: E como é que funcionava essa telescola? 

Entrevistado: A telescola, na altura havia dois professores, portanto, um seria ligado às 

ciências, matemáticas e biologia, às ciências naturais, e a outra parte seria lecionada por uma 

professora que era na área das letras, Português, História. Portanto, acontecia o seguinte: 

primeiro nós tínhamos a emissão da RTP que explicava qual era a lição, Português ou 

Matemática, depois a emissão, portanto, seria cancelada, fechada, e a partir daí o professor, 

em sala, faria connosco todo o trabalho que era pressuposto àquela aula, com fichas 

específicas para o desenvolvimento dos alunos, a nível cognitivo, de aprendizagem. Foi assim 

que eu aprendi. 

Entrevistadora: E, mas, estava inserido numa turma… 

Entrevistado: Sim, era uma turma, era uma turma de vinte e, vinte e tal alunos, trinta, 

porque era uma zona rural, portanto, não havia acesso depois à escola, propriamente na vila, 

então nessa altura optou-se por telescola. 

Entrevistadora: E os seus colegas como é que eram? Eram todos dessa zona rural… 

Entrevistado: Exatamente. Portanto, aí eu tive grande dificuldade porque eu tinha vindo de 

Cabo-Verde em 76, na altura, e era o único aluno africano e o choque cultural e linguístico 



também foi complicado. Não estava habituado ao frio, não estava habituado às tradições dos 

miúdos, mas acabei por me inserir bem e depois foi fácil. 

Entrevistadora: Mas como é que foi a sua relação com os seus colegas? 

Entrevistado: No início foi um bocado complicado porque, em termos de cultura, da língua e 

do próprio clima foi um bocado complicado porque eu vim em Agosto, depois as aulas 

começaram em Outubro e Santa Comba Dão é uma zona muito fria e eu passei um mau 

bocado, foi concretamente numa zona que se chama Barragem da Aguieira, portanto é uma 

barragem muito conhecida atualmente, onde os trabalhadores, portanto, que vinham de 

Cinfães, do Porto, da Guarda, portanto, vinham trabalhar e havia necessidade de dar formação 

aos filhos daquelas pessoas, e eu fui inserido numa turma precisamente de pessoas que 

vieram dos vários cantos do país, principalmente do norte. Tive alguns, colegas, que  vinham, 

que os pais eram de Viseu, de Mangualde, Cinfães, do Douro, vinham de todos os lados, 

porque era uma barragem muito grande, e eu pude desenvolver depois amizades e…que 

perduram até hoje.  

Entrevistadora:E como é que foi essa convivência com os seus colegas que vêm de um meio 

rural, e depois consigo que vem de África e é o único que lá está? 

Entrevistado: Pois, é, exatamente, essa convivência como eu lhe disse inicialmente foi um 

bocado complicado, porque havia aquele medo, aquele receio de a pessoa se expor, como eu 

vinha de Cabo Verde não estava muito habituado a conviver com miúdos brancos, não é, 

portanto, era o único aluno de cor, negro, na turma, e realmente o choque foi grande, foi 

muito grande, mas depois com o tempo, até porque o nosso professor de matemática era um 

padre, ele é que era o diretor, e havia depois a forma empática de, no domingo, e depois aos 

sábados também, de ao sábado e domingo haver a catequese, depois a missa, e isso fez com 

que eu me adaptasse à cultura e à zona. Esse padre teve um papel muito importante. 

Entrevistadora: Como é que era a sua relação com os seus professores? 

Entrevistado: A relação com os meus professores, eram dois, portanto, o professor de 

matemática e ciências, ciências naturais, e depois a professora de história, português e tudo o 

que tivesse a ver com letras. A professora de letras, a relação…e de francês também, portanto, 

história, francês, português, foi uma relação muito distante, porque ela também vinha de uma 

zona muito longe, portanto vinha e voltava aos fins-de-semana, portanto tinha mais, estava 

mais preocupada em preparar as aulas e fazer o seu percurso normal da semana. Com o padre, 

professor de port…matemática e ciências, foi uma relação muito mais próxima, até porque ele 

estava atento, aos sinais de isolamento, de falta de material escolar, portanto, foi um homem 

que nos deu um apoio grande, porque ele era o diretor, era padre, era o pai daquela gente, 

dos filhos e das pessoas que trabalhavam na barragem, portanto foi uma relação muito 

próxima. 

Entrevistadora: Então não sentiu qualquer tipo de reação dos seus professores em relação a 

ser o único africano que lá estava…    

Entrevistado: Não, não, não, não. Nesse, nesse nesse primeiro ciclo não, mais tarde. Porque 

o meu pai, como eu disse, trabalhava numa empresa, estavam a construir uma barragem, 

depois mais tarde é que eu pude sentir quando fui já para a escola maior. 

Entrevistadora: E qual é que era a função do seu pai nessa barragem? 



Entrevistado: O meu pai era pintor da construção civil, era pintor da construção civil e fazia 

tudo o que era trabalhos de pintura das casas de pessoas que vinham viver, portanto se havia 

algum trabalho de pintura por fazer ele é que se encarregava de, não trabalhava propriamente 

na barragem, na construção, mas era um homem que dava apoio, suporte, às casas das 

pessoas que eram necessário uma pintura, ou qualquer coisa do género, também o meu pai se 

encarregava disso. 

Entrevistadora: Ok, e em relação aos funcionários da escola? 

Entrevistado: Muito pouca, porque não havia funcionários, o funcionário era o padre, o 

professor, e a professora, não havia. Nós não fomos acompanhados pela, pela funcionária nem 

pelo funcionário, o funcionário era o padre, o professor, e a professora, que era, que faziam 

um duplo papel, e os recursos na altura eram poucos, não, não, não havia. Não havia, eu não 

me lembro, de haver funcionários na escola. 

Entrevistadora: Então vocês tinham aulas onde, era… 

Entrevistado: Tínhamos uma…no posto escolar, portanto, era um posto escolar… 

Entrevistadora: Era um edifício? 

Entrevistado: Era um edifício, era uma escola, que eu ainda hoje vejo em algumas aldeias, de 

Portugal, vê-se aquelas casas típicas que era um posto. Havia o posto médico, e o posto 

escolar. Havia a bandeira portuguesa, num posto, com tudo o que era funcional para uma sala 

de aula. 

Entrevistadora :Então depois fez aí até ao… 

Entrevistado: Depois fiz, fiz o 6º e o 7º ano e depois fui para a Figueira da Foz. Depois na 

Figueira estive no Liceu, Escola Secundária Y da Figueira da Foz. 

Entrevistadora: E como é que foi? 

Entrevistado: Aí foi mais complicado, porque já era uma escola com, na altura com, com mil e 

tal alunos não é, era uma escola onde, havia escola profissional, escola industrial da Figueira 

da Foz, a nº 1, e havia a Escola Y da Figueira da Foz, que era uma escola onde os alunos de 

Buarcos, Panhões, das zonas vizinhas vinham ter e ali foi mais complicado porque eu me senti 

mesmo perdido, porque já não tinha o apoio do padre, que era o meu mentor, o homem que 

me protegeu durante muito tempo e depois eu fui confrontado com várias disciplinas, 

Português, cada um dava a sua disciplina e ia-se embora, não é. 

Entrevistadora: E aí então a sua relação com os professores já foi diferente… 

Entrevistado: Foi diferente porque mesmo que eu tivesse alguma dificuldade em termos de 

aprendizagem tinha muito medo em …receio, não era medo, em me aproximar e pôr as 

dúvidas, principalmente a Matemática comecei a sentir muita dificuldade, porque a relação já 

era mais distante, não havia proximidade, porque a turma, a turma na turma encontravam-se 

vários alunos, de várias etnias também, já encontrei africanos, já não era o único africano a 

frequentar aquela escola, mas os professores eram de várias áreas, Português, Matemática, 

Filosofia, Filosofia não havia na altura, pronto, havia sempre uma grande dificuldade em me 

aproximar dos professores. 

Entrevistadora :E notava alguma influência do facto de ser africano em relação aos seus 

professores… 



Entrevistado: Não, não pelo contrário, havia um interesse dos professores em me ajudar, eu 

é que tinha esse receio, porque eu não estava tão familiarizado com, com essa nova equipa de 

professores, portanto o receio foi mais meu, não dos professores em si mas eu senti digamos 

alguma distância, algum medo algum receio em me aproximar deles. Da parte da equipa dos 

professores nunca tive…algum medo, nada que me pudesse…antes pelo contrário. 

Entrevistadora: E em relação aos seus colegas? 

Entrevistado: Ah, em relação aos colegas sim, portanto eu aí já senti muita dificuldade 

porque havia sempre palavras ou expressões menos adequadas para a altura e eu sentia-me 

um bocado melindrado com esse tipo de…não diria chacota, não é, ou gozo, mas diria que era 

uma forma de passarem o tempo, e isso por si só fez com que eu pudesse olhar para cima, 

para os lados e dizer que eu tinha de vencer, tinha de vencer essa dificuldade, porque 

começou-me a bloquear em termos de aprendizagem, em termos afetivos também, comecei a 

sentir a sentir muita saudade da minha terra, da minha mãe e das minhas irmãs, portanto, mas 

ao falar com o meu pai ele disse “mas não, tu tens de enfrentar a dificuldade, que eu também 

estou aqui a trabalhar, os colegas do trabalho muitas vezes também têm esse tipo de 

comportamento” e isso deu-me grande força, para estudar. Portanto a minha força, a minha 

vontade de vencer na vida foi aí, portanto, de uma dificuldade nasceu uma grande coragem de 

prosseguir os estudos e fazer ver que a cor é apenas um acidente, não é, porque eu todos os 

dias eram coisas escritas na carteira, em tudo o que fosse necessário, possível escrever 

escreviam não é, e isso por si só acabou por dificultar a minha aprendizagem na altura, no 

início, mas depois comecei a recuperar a autoestima, o autodomínio, o autocontrole de mim 

próprio e consegui vencer. Portanto, fiz o 9º ano com muito pouca dificuldade depois. 

Entrevistadora: E nessa escola em relação aos outros alunos, há pouco referiu que tinha 

também encontrado alunos africanos, como é que vocês … 

Entrevistado: É assim, nessa altura eu tive muita dificuldade em me relacionar com esses 

africanos, porque eram filhos de pais que vieram de Angola, e eles estavam mais inseridos na 

cultura portuguesa porque em Angola fala-se português e eu em Cabo-Verde não, falava 

crioulo, portanto, eles tinham já uma vantagem acrescida em relação a mim porque já 

conheciam a cultura mesmo vivendo em Angola, mesmo sendo negros, já falavam português 

tinham já uma vantagem em relação a mim e havia uma certa dificuldade de nós nos 

relacionarmos, não é, porque eles tinham uma outra visão, uma outra cultura, que eu não 

tinha, a começar pela língua, portanto, eles dominavam já muito bem o português, sempre foi 

a língua materna deles e a minha não, a minha desde sempre foi o crioulo, desde que eu nasci 

até vir para Portugal falei sempre em crioulo, não é, portanto, eu tinha sempre muito mais 

dificuldades em me relacionar com os meus colegas da altura do que os africanos que vieram 

de Angola, de Moçambique, os retornados. Não são bem retornados, porque acabaram por vir 

com os pais, mas eu não tive assim muito, muita aproximação a esses africanos, a esses… 

Entrevistadora: Nem mesmo quando era alvo dessa…dessas frases, eles também eram alvo 

ou não? 

Entrevistado: Eles também eram alvo, mas acontece que havia…eles superavam pela 

ginástica, eles eram muito bons em atletismo, nas aulas de Educação Física, ganhavam tudo o 

que era corridas e futebol, basquete, eles tinham uma vantagem, porque eram bons, bons em 

tudo, relativamente a aulas de ginástica e de Educação Física eram muito bons, ganhavam 



tudo. Quando era, nós íamos, desculpa, íamos fazer o nosso treino no campo da Naval 1º de 

Maio, uma equipa da Figueira da Foz, e para dar a volta ao campo eles chegavam sempre em 

primeiro lugar, ganhavam tudo, e por isso eles eram vistos como atletas de topo na altura não 

é, e penso que não sentiam tanto esse problema, como eu sentia. 

Entrevistadora: E na escola como é que era a sua relação com os funcionários? 

Entrevistado: Era uma relação também muito boa porque, havia sempre qualquer, 

qualquer…havia sempre uma forma de me apoiar, portanto qualquer coisa que eu precisasse 

eu chegava numa funcionária, numa contínua, davam-me sempre qualquer coisa que eu 

precisasse ou que necessitasse. 

Entrevistadora: Nunca notou que o tratassem de forma diferente devido à sua origem… 

Entrevistado: Não, não não não, antes pelo contrário, tinha sempre uma uma atenção 

especial por parte dos funcionários, sempre fui bem tratado, não sei…se pela minha forma de 

ser mas os funcionários nunca me…só um funcionário é que uma vez criou-me uma certa 

dificuldade numa aula de, precisamente Educação Física, mas ele também era uma pessoa que 

não se dava muito bem com, com os alunos e com os professores e…tinha mau feitio. E esse 

mau feitio um dia acabou por me afetar, não é, porque eu estava-me a equipar num sítio 

que…não era adequado, e ele podia-me ter dito de outra forma, ele a forma como falou foi 

assim um bocado…ordinária, porque eu não gostei, eu posso chamar a atenção da pessoa mas 

utilizando uma frase que seja adequada, não é…pronto, isso foi um bocado complicado para 

mim, pelo menos naquele dia, mas no dia seguinte ultrapassei essa crise. 

Entrevistadora: Então, na Figueira da Foz fez até que ano? 

Entrevistado: Fiz até ao 9º. 

Entrevistadora: Até ao nono…e depois? 

Entrevistado: Depois o meu pai teve que, portanto, fez a ponte da Figueira da Foz, foi a 

barragem, depois a ponte da Figueira da Foz depois fomos para Aveiro. Em Aveiro ele já estava 

a trabalhar num outro tipo de…na mesma empresa mas numa outra atividade, numa outra 

construção e em Aveiro estive a estudar, portanto fiz o 10º e o 11º, em Aveiro. 

Entrevistadora: E como é que foi chegar a essa escola? 

Entrevistado: Ali…portanto, foi um bocado…um bocado complicado também porque foi 

novamente a mudança, estive sempre… de x em x anos eu tinha que mudar. Mas como eu já 

tinha a experiência do passado, da telescola, depois da Escola Y da Figueira da Foz, acabei por 

me adaptar bem, mais complicado depois foi começar a ter novamente disciplinas como, 

portanto eu tive o Latim que era uma disciplina muito complicada, e aí foi um bocado 

complicado também, de perceber coo é que funcionava a língua, Português não tive 

problemas, Matemática já não tinha, mas tudo o que era necessário fazer e ter boas notas eu 

pude superar. 

Entrevistadora: E como é que era a sua relação com os professores nessa escola? 

Entrevistado: Aí já…não houve, não me lembro de ter havido uma relação, porque…na altura 

eu pude perceber que aqueles professores, os da Figueira, portanto, eram professores que 

se…tinham, mostravam preocupação mas também estávamos no oitavo nono ano. Em Aveiro 

já não, estava no décimo ano, décimo primeiro…os professores não tinham, pelo menos para 

mim, não…não houve nenhum tipo de indicação ou de sinal de que os professores estavam 



interessados na minha aprendizagem, portanto foi uma situação que eu não gostei, não gostei 

particularmente. 

Entrevistadora: Mas sentiu que de alguma forma os professores fossem influenciados pelo 

facto de ser africano ou acha que… 

Entrevistado: Sim, tudo isso…tudo, porque eu apanhei um professor que veio de 

Moçambique e que era o Professor Capão, nunca mais de esqueço, professor de Português, ele 

me dizia “Eu estive em África, eu sei como vocês funcionam”, quer dizer, ele tinha 

comportamentos que em relação a mim acabavam por me deitar por terra, não é, porque ele 

dizia “Eu estive em África, eu estive em Moçambique, sei como vocês funcionam, sei como 

vocês pensam”, ele falava assim diretamente para mim, ele dava uma aula focado em mim…e 

isso marcou-me, não é, porque não havia nada que pudesse justificar aquele comportamento, 

não é, um professor, numa turma, a dar uma aula de Português, focado num aluno, a relatar 

experiências dele em Moçambique, como professor, e a insinuar muitas vezes que pronto, que 

havia algum atraso na aprendizagem, mas eu não sou isso, eu vim de uma cultura muito forte, 

Cabo-Verde não é, eu quando cheguei aqui com a 4ª classe eu tinha… 4ª classe não eu já tinha 

feito o 6º e o…não, exato, 4ª classe quando eu cheguei a Portugal, depois é que eu fui para a 

telescola como eu lhe disse, mas eu já tinha uma cultura capaz de me poder ajudar a perceber 

o que é que um professor me estava a dizer e já tinha feito o nono ano, estava no décimo e 

percebia muito melhor o que é que ele me queria…portanto notou-se aí um certo racismo 

nesse sentido não é, o professor foca num aluno a sua aula, e foi constante portanto, durante 

aquele ano… 

Entrevistadora: E como é que você reagiu durante esse ano? 

Entrevistado: Foi muito má, a minha relação porque por mais que eu me esforçasse eu nunca 

tinha 10. Muito complicado…eu, as minhas notas de Português não passava de 8, 9, portanto, 

eu podia ter feito a melhor redação, a melhor composição, podia ter feito, podia ter 

estudado…eu tive muita dificuldade em conseguir de facto uma, um resultado bom a 

Português, não por mim, não pela dificuldade da matéria mas porque tive um professor 

que…não soube ser professor. Tinha sempre um tique paternalista, paternalismo daqueles que 

sabem, ele esteve em África, mas eu não…não pude de forma alguma aprovar esse 

comportamento. 

Entrevistadora: E que efeito é que acha que isso teve em si? 

Entrevistado: Esse acabou novamente por reforçar a minha autoestima, não é, porque apesar 

de tudo o meu pai sempre foi um conselheiro que me disse “não, se tu já conseguiste ate aqui, 

portanto estas no décimo ano, vais continuar a estudar e a demonstrar que podes não ter”…e 

depois no final do ano consegui, consegui passar, portanto, foi o décimo e o décimo primeiro, 

depois foi exame na altura havia exame nacional, eu fiz exame nacional na escola, no liceu de 

Aveiro, já não me lembro muito bem o nome neste momento, mas…pronto consegui superar, 

mesmo a Grego e a Latim que eu tinha de estudar…eu tive…uma boa avaliação, portanto, 

nunca houve dificuldade da minha parte em relação à disciplina, houve a dificuldade de 

relacionamento entre o aluno, eu, e o professor que focava as suas aulas em mim a dizer que 

esteve em África, não é…e isso para mim foi duro. 

Entrevistadora: E como é que foi nesses anos a sua relação com os colegas, em Aveiro? 



Entrevistado: Foi uma relação muito, muito boa porque houve como que um bloqueio, 

colegas meus que me apoiaram, porque, portanto sentiram que eu estava a ser vitimizado por 

um, por um professor que…abusava do poder que tinha, professor, mas que ao mesmo tempo 

faria de mim como que um joguete, não é, portanto eu era simplesmente um instrumento que 

ele utilizava para dar exemplos, não é… 

Entrevistadora: E nessa escola os funcionários como é que, como é que funcionavam… 

Entrevistado: Sim, os funcionários portanto… também foi uma relação que…entrar e sair, 

portanto, a maior dificuldade era ao portão da escola, tinha de se identificar mas não, não tive 

assim muita proximidade com funcionários, porque eu também estava preocupado em ir, 

estudar, e depois ir ter com o meu pai, mas com os professores foi um bocado complicado. 

Entrevistadora: Então aí faz o décimo primeiro ano… 

Entrevistado: Aí fiz o décimo primeiro ano e depois o meu pai novamente teve que vir para 

Lisboa, pronto veio com a empresa, essa empresa veio trabalhar na construção ou 

reconstrução das linhas do Metro, ali da, do Marquês de Pombal e toda aquela zona do 

Marquês de Pombal a Sete Rios foi construída ou reconstruída na altura pela empresa onde o 

meu pai trabalhava. O meu pai veio para Lisboa e eu na altura tinha feito o décimo primeiro 

ano mas tinha dificuldades em entrar na Faculdade, porque eu tinha o Bilhete de Identidade 

azul, estrangeiro, e não tinha acesso ao ensino superior. A única forma de eu conseguir entrar 

na Faculdade era por intermédio da Embaixada, fui à Embaixada de Cabo Verde para pedir 

bolsa e com o apoio da Embaixada eu poderia muito em inserir-me no ensino superior mas 

não foi possível. Não foi possível porque alegaram que, como eu estava em Portugal, eu 

estaria automaticamente excluído. A bolsa, ou as bolsas de estudo que pudessem dar só 

fariam aqueles que estão em Cabo Verde, eu já estou cá, portanto, tinha que me desenrascar, 

entre aspas, por meu próprio meio. 

Entrevistadora: Isso estamos a falar já de anos oitenta… 

Entrevistado: Sim sim sim, exatamente, exato… 

Entrevistadora: Ou seja deixe-me lá ver se eu percebi bem, por ter um cartão… 

Entrevistado: Tinha, eu tinha o Bilhete de Identidade de cidadão estrangeiro, o bilhete de 

identidade azul, o que significa que eu era cidadão estrangeiro, portanto eu não tinha 

acesso…eu não tinha entrada direta na Faculdade, porque na altura havia, havia protocolos 

com países africanos de língua oficial portuguesa que davam portanto, para Direito ou…davam 

sempre um numerus clausus para aqueles países, mas eu não entrava no pacote, porque eu 

estava fora, eu não estava nem em Cabo Verde nem em Angola nem em Moçambique, 

portanto, eu estaria, eu estou em Portugal, portanto não tenho acesso, portanto, os que 

vinham de Cabo Verde para cá com bolsas de estudos podiam entrar, automaticamente, eu 

não. 

Entrevistadora: Você tinha que concorrer, como… 

Entrevistado: Eu tinha que concorrer como qualquer outro, e não tinha horizontes. Mas eu 

sempre tive uma, uma ideia de que era possível ultrapassar toda e qualquer dificuldade. Em 

conversa com um amigo ele disse “não não, tu não podes ficar sem estudar”. Fui a 

Universidade Católica novamente encontrei um homem muito bom, um senhor chamado 

Padre João Seabra, falei com ele e ele disse-me “bom, não há outra forma a não ser a de te 



candidatares a um curso de Direito, de Filosofia…” Candidatei-me. Fiz a minha candidatura, na 

altura foi necessário fazer três exames, de cultura geral e outras provas que agora não me 

lembro, penso que de língua portuguesa, depois fui admitido ao ano propedêutico, na 

Católica, o ano zero. Fiz o ano propedêutico, na Católica, tinha feito o décimo primeiro ano e 

entrei logo… 

Entrevistadora: Mas candidatou-se logo para Filosofia? 

Entrevistado: Sim, exatamente. 

Entrevistadora: E porquê? 

Entrevistado: Porque eu sempre achei que Direito…vinham muitos alunos de Cabo Verde 

fazer Direito, muitos… Os que tinham bolsas de estudo, a maior parte vinha para Direito. 

Muito poucos vinham fazer Engenharia, muito poucos. E como eu estava na área de letras, eu 

não queria ser mais um, não é? Para mim, mais um a fazer Direito, seria um bocado ‘’ir com os 

outros’’ e procurei uma coisa que me desse outra… (hesitação) não quis ser igual aos outros. E 

isso para mim foi um motivo grande. 

Entrevistadora: Mas não havia mais opções? Só tinha essas duas de Direito e Filosofia ou tinha 

mais opções? 

Entrevistado: Não, havia Direito e Filosofia ou então tinha que ir para Gestão ou Economia e 

eu não tinha matemática, pelo menos na Católica. Portanto, eu aí já fiquei com menos… o 

leque de opção já era… ou entrava na pública, que eu não tinha hipótese, ou na Católica sim…  

(Entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Porque é que acha que não tinha hipóteses de entrar na pública? 

Entrevistado: Porque eu tinha que fazer um mar de esforço para junto da embaixada me 

candidatar com o meu Bilhete de Identidade azul. Estava logo à partida anulado, excluído, não 

tinha a mínima hipótese. Ou então teria a almofada da Embaixada que me dizia: “Bom, este 

aluno é nosso. Tem uma bolsa de estudo.” Eu tinha uma porta aberta. Não tendo nenhuma 

instituição por trás, como a Embaixada, eu estaria automaticamente excluído do sistema. 

Então fiz por mim. 

Entrevistadora: Ok, então entra no ensino superior, mas agora antes de avançarmos, queria só 

que me dissesse, como é que acha que foi, ou como é que caracterizaria o seu percurso no 

ensino antes de entrar no superior. Ou seja, como é que foi ser aluno … 

(Entrevistado interrompe) 

Entrevistado: Para mim, ser aluno antes de… foi um aluno que teve de ter força de vontade 

para vencer, não é? Porque havia sempre resistências de vários… resistências, tendo em conta 

as dificuldades que eu referi há pouco. Fundamentalmente, no décimo e décimo primeiro em 

Aveiro, portanto, foi o momento em que se eu não tivesse força de vontade, eu ficaria excluído 

de fazer qualquer tipo de curso superior, porque foram dificuldades a mais. 

Entrevistadora: E o que é que acha que fez a diferença para conseguir vencer? 

Entrevistado: O meu pai. O meu pai é que me deu força. Um homem que sempre foi 

trabalhador, portanto um homem que foi agricultor em Cabo Verde e que me disse: “Não, tu 

nunca desanimes, um Cabo Verdiano nunca desanima. Olha para o teto, olha para o céu: não 

chove, mas continua a fazer a sua sementeira. A chuva há-de vir um dia. E essa foi… digamos 

que essa metáfora para mim foi o suficiente. Porque o Cabo Verdiano olha para o mar, vai à 



pesca. Por vezes vai e não traz nenhum peixe, não é? Mas às vezes traz. Ou então, anualmente 

faz a sua sementeira mas a seca… a chuva muitas vezes não vem. Mas ele não deixa de semear 

no ano seguinte. Essa persistência, desse povo que é um povo que luta contra tudo o que é 

adversidade, fez-me levantar do chão, como diz José Saramago e ir à procura. E por mim e pelo 

meu pai consegui um caminho, uma luz que me deu acesso àquilo que eu sou hoje. 

Entrevistadora: E o seu pai, obviamente, se passava o dia a trabalhar conseguia acompanhá-lo 

na escola? 

Entrevistado: O meu pai era um homem que trabalhava o dia todo. E depois aos fins-de-

semana, como ele era pintor, tinha sempre trabalhos extras também que fazia. Para me ajudar 

também a mim e à minha mãe que estava em Cabo Verde mas depois vieram para aqui. 

Entrevistadora: E ele tinha como ajudá-lo no trabalho da escola? 

Entrevistado: Não, não tinha. O meu pai tinha quarta classe, não tinha… Eu estudei por mim, 

portanto, tudo o que eu fiz, procurei apoio de colegas e de livros e de… Eu estava sempre na 

biblioteca, à procura de livros. Os que eu não podia comprar fazia fotocópias. Depois tive esse 

senhor, o padre João Seabra que também me ajudou bastante e consegui superar as 

dificuldades lá na Católica. Foi assim. 

Entrevistadora: E quem é que acha que foi a pessoa que mais o influenciou no seu percurso 

escolar? 

Entrevistado: Bem, o que eu digo tem a ver sobretudo com o padre António Veiga… o padre 

António Veiga que foi o professor que eu encontrei nos anos setenta na telescola de Travanca 

do Mondego, como eu disse, na zona de Santa Comba Dão. Portanto, esse padre e depois o 

meu pai. Portanto, foram duas figuras: o padre António Veiga que era padre e diretor da 

telescola e depois o meu pai que me deu sempre muito apoio. 

Entrevistadora: Mas da sua família quem estudou foi…? 

Entrevistado: Fui eu o único sim. Portanto, o meu pai não me podia ajudar porque ele tinha o 

emprego dele, portanto o trabalho que lhe roubava muito tempo e depois eu tinha de 

encontrar formas, não é? 

Entrevistadora: Mas as suas irmãs não…? 

Entrevistado: Não, eram mais novas. Elas inicialmente ficaram em Cabo Verde… Eu quando 

vim em ’76… vim em ’76 elas só vieram depois em ’82. 

Entrevistadora: E fizeram os estudos cá, ou não?  

Entrevistado: depois fizeram… não, depois fizeram aqui o nono ano, depois fizeram o décimo e 

o décimo primeiro, depois emigraram todas para a Suíça. Só o meu irmão mais novo é que 

conseguiu depois fazer o décimo segundo ano, entrou na faculdade, ali da margem sul, a Costa 

da Caparica não é… esteve lá a frequentar um curso mas que não terminou: informática. 

Entrevistadora: E então, estamos a entrar na faculdade, para Filosofia…  

Entrevistado: Exactamente, exacto, exacto. 

Entrevistadora: E como é que foi? 

Entrevistado: Em Filosofia foi engraçado porque, como eu lhe disse, eu não queria ser mais um 

e em Filosofia aprendi a gostar de tudo o que é clássico, não é? Portanto, literatura clássica, 

desde Isildo, por aí a fora, Vergílio, portanto, estudar os clássicos da Filosofia: Platão, Sócrates, 

portanto, foi um outro mundo. Portanto, abriu-se um outro horizonte para mim, um outro 



mundo, uma outra forma de ver a vida, o mundo, as pessoas. Portanto, a Filosofia deu-me 

aquilo que eu hoje considero ser a liberdade, não é, de ser pessoa. Pela Filosofia. Foi… foram 

anos muito difíceis porque, eu quando estava a terminar o curso de Filosofia, eu não tinha 

hipótese de fazer estágio… porque tinha ainda o bilhete de identidade azul e eu com esse 

bilhete de identidade, o Ministério da Educação não me aceitava. 

Entrevistadora: Ah, mas espere aí. Antes de chegarmos ai… começou a tirar Filosofia… 

Entrevistado: Sim. 

Entrevistadora: Mas já era direccionado para o ensino? 

Entrevistado: Sim, sim, sim. Era direccionado para o ensino. 

Entrevistadora: E porquê o ensino? 

Entrevistado: Porque na altura, nós fizemos o curso normal, não havia nem via ensino, nem via 

científica. Fizemos o curso normal de Filosofia. Só que, quando eu estava a terminar, veio uma 

lei qualquer que dizia que tínhamos que optar entre o ensino e a via científica. Mas nós, 

portanto, tínhamos feito o curso… portanto eu já estava no quarto ano, estava a fazer 

licenciatura, acabei por fazer a licenciatura, depois havia mais dois anos de estágio. Portanto, 

um ano que era de disciplinas pedagógicas, depois havia um segundo ano que seria o segundo 

ano em que nós tínhamos de fazer o estágio em liceu, numa escola secundária. Portanto… 

Entrevistadora: E aí decidiu ir para o ensino? 

Entrevistado: Exactamente, decidi ir para o ensino porque a nível da investigação não tinha 

qualquer inclinação, pronto, achei que o ensino poderia… Até porque o meu percurso como 

aluno ajudou-me também a perceber que ser professor poderia mudar, digamos, a figura de 

um professor que eu encontrei que me falava de ter estado em África, portanto, isso… eu quis 

saber o que era ser professor. Portanto, tudo isso na minha cabeça me fez decidir pelo ensino. 

Pelas… pelo percurso que fiz. 

Entrevistadora: O querer ser diferente daquilo que tinha encontrado? 

Entrevistado: Exactamente, porque eu encontrei uma pessoa que eu disse, que me marcou 

pela negativa e eu quis experimentar, quis ser professor com outras armas e com outra 

linguagem, foi isso. 

Entrevistadora: E o que é que esperava encontrar enquanto professor? Quais é que eram as 

suas expetativas? 

Entrevistado: Na altura eu não tinha expetativas, porque, como eu lhe disse, eu estaria logo à 

partida excluído porque eu não podia entrar no… não podia fazer estágio porque eu não tinha 

documentos portugueses. Eu não tinha nacionalidade portuguesa, eu não tinha…. Portanto eu 

perdi os horizontes. Mais uma vez, já estava fora do percurso normal do estágio. Até que, foi 

uma pessoa novamente na faculdade, que me ajudou em tempo record a conseguir uma 

nacionalidade portuguesa. 

Entrevistadora: E foi por ter conseguido essa nacionalidade que conseguiu fazer o estágio… 

Entrevistado: É que eu entrei no sistema, entrei no estágio. 

Entrevistadora: E antes de chegar à parte do estágio, como é que era a sua relação com os 

professores na faculdade? 

Entrevistado: Muito boa, muito boa. Sempre tive uma boa relação, que olhavam já para mim 

de uma forma diferente… Um africano a estudar na Católica na altura e eu podia ser uma 



referência, não é? Portanto, sempre me olharam como uma pessoa que podia ser o exemplo 

para Cabo Verde, portanto… E a faculdade onde eu estudei, os professores, pelo menos esses, 

me deram muita coragem no sentido de me apoiar. Se calhar, seria o primeiro a fazer Filosofia 

na Católica, e fui um dos primeiros, portanto, que eu me lembre, a licenciar-me em Filosofia, 

Cabo Verdiano. 

Entrevistadora: E tinhas muitos colegas africanos ou não?  

Entrevistado: A fazer outras coisas… Direito tinha alguns, que eram…que vinham de Angola. 

Tinha duas colegas que estavam a fazer Direito que tinham uma bolsa de estudos de Angola. 

Entrevistadora: E Então…fez as pedagógicas e mesmo com as pedagógicas não criou 

nenhumas expetativas sobre como seria? 

Entrevistado: Sim, sim. Aí, a partir do momento que comecei a perceber o que era pedagogia, 

o que é ser pedagogo, o que é ser professor, comecei a sentir-me mais inclinado para a área do 

ensino. Essa relação em si na aprendizagem. Portanto, a Filosofia, o curso é uma coisa. Depois 

o primeiro ano e o segundo de estágio é outra coisa, é outra visão. Eu aí aprendi, porque aí… a 

Filosofia não me ensinou a ser professor. O que me ensinou foi, digamos, os dois anos de 

pedagogia e de estágio. 

Entrevistadora: O que é que acha que foi importante nesse ano de pedagógicas? 

Entrevistado: Nesse ano foi sobretudo, todo um conjunto de abordagens que fiz relativamente 

à psicologia e à pedagogia também. Estudos, autores que eu pude ler que me abriram novos 

horizontes para o que é ser pedagogo, o que ensinar, não é? Ser aquele que acompanha a 

criança, o aluno à escola, ao espaço e dar a esse aluno, a essa pessoa, formação para a vida. 

Mais do que conhecimento científico, uma formação. Isso ajudou-me a gostar da profissão e 

eu gosto da profissão por esse motivo. 

Entrevistadora: E como é que foi o ano de estágio? 

Entrevistado: O ano de estágio foi um ano bom, porque tinha duas turmas. Portanto, tinha 

uma turma de décimo ano e uma turma de décimo primeiro para poder fazer depois a 

comparação entre uma e outra. Comecei na escola Alto de Santo Amaro, portanto havia a D. 

João de Castro, penso eu, e a outra escola que fica ao lado, não me lembro o nome. Portanto, 

foi já no início dos anos ’90 não me lembro o nome mas fica no alto de Santo Amaro. 

Apanhava o autocarro número vinte e dois, não tinha automóvel e foi um ano muito bom em 

que eu pude relacionar de muito perto com os alunos e sentir o prazer de estar a ensinar. Foi 

espectacular ter essa experiência. 

Entrevistadora: E como é que foi a sua relação com… você tinha um professor orientador na 

escola? 

Entrevistado: Sim, sim tinha tinha. Tinha uma professora de Filosofia, a Augusta, portanto, a 

professora Augusta que era a minha orientadora e tinha…portanto era orientadora no liceu, na 

escola. Depois tinha a Dra. Isabel Silva que faria parte da faculdade que também nos 

acompanhava não é, pronto… foram momentos de grande entusiasmo e eu pude fazer o 

estágio e ter tido sucesso com os alunos e com os funcionários e com a equipa dos 

professores, não é… portanto e aí apaixonei-me pelo ensino. 

Entrevistadora: E notou algum tipo de efeito pelo facto de ser africano quer seja em relação 

aos professores que estavam na escola, aos alunos ou aos funcionários? 



Entrevistado: Humm não. Mais em relação aos professores mais velhos não é? Mas isso não 

era só para mim, porque havia… Aquela escola, era uma escola em que o próprio contexto 

social, o próprio corpo docente era um corpo docente já antigo em que havia patamares. Os 

mais velhos, os que já estavam num escalão mais elevado, olhavam para os estagiários e para 

as pessoas que chegavam como se eles fossem pessoas de segunda. Eu pude notar isso. E em 

relação a nós, que éramos estagiários, ainda éramos aprendizes, não é? Pelo menos um colega 

de filosofia disse: ‘Oh, ainda tem muito que aprender!’. Quer dizer, é esse tipo de linguagem 

que às vezes acaba por diminuir a pessoa e a pessoa se sentir diminuída, mas no meu caso 

sempre fui um combatente e não me atrapalhou em nada. 

Entrevistadora: E não notou nada em relação aos alunos quando o viram a entrar na sala? 

Entrevistado: Sim, sim. Essa foi…o primeiro foi algum receio da parte dos alunos, portanto, 

aquela expetativa, o que é que vai… Mas depois do primeiro embate, do primeiro impacto 

perceberam que, para além de professor que eu era, tinham um grande companheiro, um 

amigo. Portanto, foi uma situação que sempre pude depois adotar nas minhas aulas que é 

deixar o carácter, digamos esse papel de professor por si só, como título e passar a ser, 

digamos, um pedagogo junto dos que querem aprender. Portanto, essa correlação para mim 

foi…é a minha arma que eu tento sempre em qualquer aula, em qualquer turma, adotar. E 

nunca houve qualquer tipo de receio, de dificuldade nessa parte. 

Entrevistadora: E então como é que caracteriza essa formação profissional que teve? Porque 

ao fim e ao cabo, esses dois anos foram a sua formação profissional enquanto professor. 

Entrevistado: Exactamente. Os dois anos foram anos de muita luta, muito sacrifício, muita 

dificuldade também de vária ordem. Mas sobretudo, de muita aprendizagem. Porque eu tive 

uma boa orientadora e tive um acompanhamento da faculdade também muito bom e acabei 

por adquirir e assimilar tudo aquilo que era de bom, que eu pudesse ser um bom professor. 

Para além de ser, digamos, licenciado em Filosofia mas ser um bom professor. Isso era para 

mim fundamental. 

Entrevistadora: Então mas, essas dificuldades que falou, que eram de várias ordens… que 

dificuldades é que foram? 

Entrevistado: Sobretudo, repare que, eu tinha sempre dificuldades em coordenar o trabalho 

porque eu nunca corrigi nenhum teste. Eu nunca elaborei, portanto… o primeiro ano que nós 

tivemos de pedagogia, portanto, nós lemos muita coisa, o que é ensinar, o que é… mas nada 

que tivesse a ver, como fazer um teste de filosofia, por exemplo. Como corrigir, como construir 

uma matriz… Isso, depois no décimo ano e no décimo primeiro, portanto, eu tinha duas 

turmas, logo no primeiro ano que eu comecei de facto a dar aula foi complicado. 

Entrevistadora: Não teve didática então? Não havia uma disciplina de didática? 

 

Entrevistado: Havia uma disciplina de didática mas era apenas no contexto teórico, não é? 

Porque na prática, a didática da Filosofia, claro que tivemos a didática da Filosofia; como se 

fazem as coisas no campo teórico mas na prática eu tinha duas turmas, décimo e décimo 

primeiro ano, no mínimo sessenta alunos não é? Porque na altura as turmas eram muito 

grandes. Eu estagiário, mas a responsabilidade é minha, eu era avaliado por isso. Eu tinha que 

corrigir, classificar e entregar aos alunos. Se houvesse, tinha de entregar tudo com critérios de 

correcção e isso tudo. Depois, começamos a ter aulas assistidas. Eu tive várias aulas assistidas, 



quer no décimo, quer no décimo primeiro ano. Portanto, as minhas aulas, depois tinha de ir 

assistir às aulas da orientadora, depois tinha de ir dar uma aula na turma do décimo ano da 

orientadora e na turma de décimo primeiro ano da orientadora. Alunos que não eram meus. 

São essas as dificuldades que eu estou a apontar. Para além de ter sido avaliado com aulas 

assistidas nas minhas turmas, eu tinha que ir dar também aula nas turmas de décimo e décimo 

primeiro que não eram minhas. Isso por si só constituiu muita dificuldade, para a pessoa poder 

alcançar os objectivos. Porque nas minhas turmas eu conseguir no mínimo estar à vontade, 

mas numa turma…pelo menos na turma da minha orientadora, que eram duas. Portanto, nós 

éramos quatro estagiários: eu e mais três colegas minhas. Tínhamos duas turmas cada. Nas 

minhas não havia muita dificuldade, mas quando era necessário fazer aula, ou dar uma aula na 

turma da professora, da orientadora, sentia muita dificuldade. Depois a outra dificuldade era 

avaliar colegas nossos, porque nós tínhamos depois de fazer um relatório sobre como 

decorreu a aula da colega A, da colega B, da colega C e fazermos o… darmos a nossa avaliação. 

Entrevistadora: E como é que era a sua relação com os colegas de estágio? 

Entrevistado: Muito boa, porque eram três meninas e eu era o único rapaz, e a minha 

orientadora também. Digamos que éramos cinco pessoas. Quatro mulheres e um rapaz, um 

menino. Mas foi muito boa, porque nunca houve nada que pudesse ferir alguma sensibilidade 

desta ou daquela, nem da orientadora nem das minhas colegas, havia uma inter- ajuda muito 

grande. Um livro que eu pudesse desencadear ou ter na biblioteca ou comprar punha sempre 

à mesa, portanto fizemos uma equipa. Ali não havia o estagiário nem a estagiária, havia a 

equipa e a equipa funcionou muito bem. Havia, digamos, que uma irmandade e isso foi o mais 

importante de tudo…o mais importante. 

Entrevistadora: Então, acaba o seu ano de estágio… 

Entrevistado: Sim, acabei o ano de estágio. Portanto, foi na… como eu lhe disse, na escola 

secundária, que não me lembro o nome… é uma pena mas fica no alto de Santo Amaro, em 

Lisboa e depois, no ano seguinte fiquei na escola secundária Eça de Queiroz, nos Olivais. Aí já 

me lembro porque foi o primeiro ano sem estar sob ordens de ninguém. 

Entrevistadora: Para isso teve de concorrer, certo? Concorreu no concurso… Concorreu para o 

país todo ou concorreu só para Lisboa? 

Entrevistado: Sim, exactamente. Concorri para o país todo, exactamente. 

Entrevistadora: E ficou em Lisboa… 

Entrevistado: Fiquei na Eça de Queiroz. Fiquei em Lisboa, na Eça de Queiroz, estive lá um ano. 

Também tive uma relação muito boa com os alunos. Mesmo muito boa e… 

(Entrevistadora interrompe…) 

Entrevistadora: E aí os alunos, como é que eram as características deles?  

Entrevistado: Eram alunos que vinham daquela zona…aquela zona que hoje é a Expo, portanto 

aquela zona, Av. De Berlim, Olivais Sul e Norte, com problemas sociais graves, alguns alunos, 

carentes de afecto e… várias carências, sociais. Também em que a minha formação em 

Filosofia, considero que foi uma formação humana, essa humanidade, o humanismo, levou-me 

a que eu pudesse interagir com eles e fazer da filosofia uma festa. Gostavam da Filosofia. 

Entrevistadora: E quando chegou à aula e eles repararam que iam ter um professor africano, 

que ainda nessa altura não deveria ser muito comum, digo eu… 



Entrevistado: Não, não, mas isso foi engraçado porque, pelo menos em duas turmas que eu 

tive, eles tinham no ano anterior um professor de filosofia que era também cabo verdiano e 

que se chamava Abner. O professor Abner era um homem, um professor de Filosofia que tinha 

sido tropa portuguesa na Guiné-bissau. Portanto, era de Cabo Verde, fez estudos… não sei 

onde é que ele fez formação em Filosofia, não sei se foi em Portugal ou noutro sítio qualquer 

mas era o professor de filosofia. Portanto, depois da tropa, já não estava como oficial, deu 

aulas de Filosofia durante um primeiro período. No segundo período, depois, acabou por ir 

para Cabo Verde, regressou. Esses alunos foram, no décimo ano, substituídos, portanto, o 

professor foi substituído e eles tiveram outro professor: uma outra professora de filosofia. A 

experiência com o professor de filosofia, o primeiro, o Abner, foi gratificante. Gostavam 

imenso desse professor de filosofia negro, cabo verdiano, que lhes punha… o professor trazia 

os alunos para a aula e cada aluno dava uma aula. Trazia-os cá para a frente e eles tinham que 

falar e pôr problemas da vida deles, gostaram imenso. Eu quando fui, no ano seguinte – que eu 

apanhei essa turma já no décimo primeiro ano – fartaram-se de gabar o anterior professor, o 

Abner. E gostaria que fosse assim, que eles pudessem falar da vida deles. E as minhas aulas em 

filosofia do décimo primeiro ano foi assim. Apesar de eu ter que dar Galileu, Descartes, tinha 

que dar autores, mas depois houve sempre um espaço em que os alunos puderam, eles 

próprios, ser autênticos na aula. Foi uma experiência engraçada, muito bom. 

Entrevistadora: Então, como é que acha que foi, como caracterizaria a sua entrada na vida 

profissional? 

Entrevistado: Com dificuldades que tem a ver com estágio, a porta de acesso, as dificuldades 

de vária ordem, que eu disse não é? Ter de fazer a matriz, não é fazer teoricamente, mas fazer 

e aplicar, corrigir os testes, ter alunos e ter problemas de vária ordem em cada turma. 

Portanto, esse é, digamos, um problema que eu não posso deixar de referir, mas por outro 

lado foi sempre uma experiência gratificante. Porque eu, durante um momento, ou durante os 

noventa minutos de filosofia, deixou de ser filosofia, passou a ser a vida em filosofia, em que 

os alunos vivem a vida deles lá, os problemas deles, trazem e debatemos. 

Entrevistadora: E então começou a dar aulas nessa escola nos Olivais… Já dá aulas há quanto 

tempo neste momento? 

Entrevistado: É assim, nos Olivais… já vou em vinte e dois anos, vinte e um, vinte e dois anos. 

Porque nessa altura, nos Olivais eu não estava efetivo…não estava efetivo. Portanto, eu fiz o 

estágio, no ano seguinte concorri, para ver se conseguia um lugar efetivo. Fiquei colocado nos 

Olivais, Eça de Queiroz, mas não era efetivo. No ano seguinte, voltei a concorrer a nível 

nacional: fiquei efetivo na Baixa da Banheira, do lado de lá. E eu tinha que ir, todos os dias 

entrava às oito da manhã, tinha que ir apanhar o barco das sete para fazer, digamos, 

atravessar o rio Tejo, ir até Barreiro, depois apanhar uma camioneta até Baixa da Banheira, do 

lado de lá do rio. Foi uma sorte, porque eu concorri a nível nacional, podia ir para Bragança 

mas não me importava de ir. E tive colegas meus que ficaram na zona só de Lisboa e ainda hoje 

alguns têm dificuldades de terem um, digamos, serem considerados professores efetivos, por 

não terem concorrido na altura certa. 

Entrevistadora: Então dá aulas há vinte e dois anos e nesta escola, está cá há quanto tempo? 

Entrevistado: Portanto, eu estive doze anos depois numa outra… portanto, depois de eu ter 

vindo da Baixa da Banheira, concorri para ficar mais perto de casa e fiquei efetivo na escola 

secundária Marquês de Pombal, em Lisboa. Estive lá doze anos, doze/ treze, nessa escola. 



Portanto, era uma antiga escola industrial, passou a ser escola secundária, que tem cursos de 

mecânica, construção civil… vários cursos. Estive lá doze anos, doze/treze anos, depois vim 

para aqui. Portanto, estou aqui na X desde 2003. 

Entrevistadora: E aqui na escola quais é que são os cargos e as funções que tem? 

Entrevistado: Aqui na X foi um desafio porque eu morava aqui perto, eu passava todos os dias 

aqui e ia para Lisboa. Ia dar aulas para Lisboa, Marquês de Pombal. Mas eu gostava imenso 

daquela escola, daqueles alunos, daqueles professores, colegas meus de filosofia, era um 

grupo muito grande. Não estaria disposto a mudar, mesmo que eu vivesse cá na zona. Acabei 

por ficar durante muito tempo, depois quando vim para aqui, para a X, estive o primeiro e o 

segundo ano. No segundo ano fui eleito coordenador. Estive cá no primeiro ano e no segundo, 

depois foi necessário eleger um coordenador de grupo – o grupo era História e Filosofia – 

colegas meu acharam que eu tinha perfil para ser coordenador de Departamento do grupo de 

História e Filosofia. Bom, eu aceitei o cargo… estive dois anos, mais um, portanto, três anos 

como coordenador de departamento do grupo de História e Filosofia. Representava o grupo 

em Conselho Pedagógico, para além das aulas que eu dava normalmente. Foram anos 

complicados porque, gerir um grupo de Filosofia já é complicado, quanto mais História e 

Filosofia. E era um grupo grande porque nós em Filosofia, na altura éramos catorze 

professores de filosofia, catorze… E depois havia mais seis professores de história. Portanto, 

está a ver, um grupo de vinte pessoas, muita gente. Entretanto, acabei de cumprir a minha 

função como coordenador de departamento, passei para a equipa do jornal ‘100 letras’, 

depois passei também a fazer parte do GAE, que é o Gabinete de Avaliação de Escola. Neste 

momento, para além de professor de filosofia que sou, desempenho o papel de coordenação 

do jornal ‘100 letras’, que é o jornal que nós fazemos para os alunos, ou com os alunos, melhor 

dito, e também tenho a participação no GAE que é um gabinete de avaliação onde procuramos 

encontrar pontos fracos e fortes da escola, a nível de aprendizagem dos alunos, sala de estudo, 

apoio directo aos alunos com mais dificuldades de aprendizagem… 

(Entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Ou seja, é quase uma auto-avaliação da escola. 

Entrevistado: Exactamente, no sentido da escola estar sempre atenta aos problemas que 

poderão acontecer, de aprendizagem. Fazemos sempre, digamos, a relação do… os alunos 

quando chegam ao nono ano, as notas que têm e as notas que vão tendo até ao décimo 

segundo ano e depois mesmo do décimo segundo ano, saber quantos entraram nesta 

faculdade ou naquela. Fazer um percurso de acompanhamento dos alunos. É esse o nosso 

trabalho no GAE. 

Entrevistadora: Como é que, hoje em dia, caracteriza a sua relação com os alunos? 

Entrevistado: É uma relação muito ótima, muito boa, porque quando eu passo ali na (risos) … 

vêm sempre à procura do professor de filosofia, professor X. Portanto é uma relação muito 

boa, até porque eu também canalizo para o campo do desporto: alguns que são do Porto, do 

Benfica… Eu tenho sempre aquela tendência Sportinguista, então à segunda-feira, pronto, se o 

Sporting perde é uma chatice porque ‘Oh, professor e tal, você…’ Mas é uma relação muito 

boa, trago o lado lúdico e esse lado lúdico ajudou-me, de facto, a estar por dentro, no terreno 

com os alunos. Portanto, eles, para além da sala de aula, transportam a filosofia cá para a rua. 

Portanto eu sinto que mesmo no pátio, no corredor, há uma troca de conversa que é filosófica. 



Entrevistadora: E sente que a sua origem africana influencia o seu relacionamento com os 

alunos? 

Entrevistado: Sim, influencia. Influencia porque alguns alunos falam comigo. Eu tenho dois ou 

três alunos que suspeitaram que eu era de origem cabo verdiana e falam comigo em crioulo.  

Entrevistadora: Dentro da sala de aula? 

Entrevistado: Dentro, quando se querem aproximar do professor, no final, já vêm falar comigo 

em crioulo. Falar do Nani, ou de um outro jogador qualquer de futebol que é cabo verdeano, 

ou cá fora no espaço normal, no átrio, falam comigo em crioulo. O que eu acho engraçado. 

Mas não são alunos africanos, são alunos portugueses que falam comigo, ou tentam falar 

comigo em crioulo. Porque eles aprendem…aprendem crioulo com colegas lá fora e querem se 

evidenciar perante o professor que também sabem falar crioulo, o que eu acho uma coisa 

muito boa, porque… há um aluno que, comigo, tem cinco a filosofia: não estuda nada, não faz 

nada, mas é um aluno que quando me vê, se aproxima e vem falar comigo, mas ele fala comigo 

em crioulo. Eu pergunto, eu não sei explicar isto. Não é instrumentalizado, porque ninguém 

lhe disse: ‘vai falar com aquele professor em crioulo!’. Eu nunca falei com ele em crioulo, eu 

nunca lhe respondi em crioulo, mas ele fala comigo em crioulo. Eu falo com ele em português. 

E depois pergunta-me sempre: ‘estou a falar bem, não estou professor?’ Está, claro que sim, 

mas eu respondo-lhe sempre em português, que é para não confundir o papel que eu tenho 

aqui. Se for lá fora sim, falo com ele em crioulo, mas cá dentro, acho que devo respeitar a 

instituição, é o papel que tenho como professor. E isso tudo faz com que as turmas comigo 

tenham uma óptima relação, qualquer aluno. Eu posso não vir, mas eles não se vão embora. 

Sabem que o professor vem. Consigo não foi a mesma coisa porque houve falha (risos), mas 

tendo em conta que é à segunda, terça e quarta àquela hora, sabem que o professor vem 

sempre. 

Entrevistadora: E acha que há alguma diferença na sua relação com os alunos se os alunos 

forem de origem africana? 

Entrevistado: Há… 

Entrevistadora: Como? 

Entrevistado: Porque eu tive alunos africanos que já disseram que eu era racista. Que eu disse: 

‘não, o senhor está enganado’. Ainda este ano aconteceu: ‘o professor é um racista!’ e eu 

disse: ‘não, não.’. 

Entrevistadora: Alunos africanos? 

Entrevistado: Alunos africanos. Porque eu digo: ‘o senhor tem de estudar!’. Eu tenho dois 

alunos, um de Cabo Verde, outro de S. Tomé. Os dois vão para a aula como quem não vai e eu 

um dia chamei-os à parte e disse: ‘não, os senhores aqui não estão a fazer nada.’ ‘mas o 

professor está com esse comentário, esse comentário é um comentário racista, então nós não 

estamos a fazer nada? Está-nos a tratar…’ e eu disse: ‘não, não. Vir para aqui como quem não 

vem, é melhor não vir. Para as minhas aulas, vêm com atitude, pode nem trazer nem caderno 

nem livro. Se não tiver, eu vou buscar e trago…dou. Mas para falar é que não pode ser.’ Mas 

no início acharam essa minha abordagem como se fosse uma abordagem racista no sentido 

de: eu estou a excluir. Alunos que são da minha cor. Eu disse: ‘não, não, antes pelo contrário. 

Eu quero que sejam, no futuro, homens, dignos de trabalho. Não é para vir para aqui falar.’ 

Repare que é um bocado complicado por vezes, lidar com o próprio núcleo cultural por vezes 



tem uma percepção diferente daqueles que se calhar deveriam ter. E é complicado lidar com 

alunos assim: alunos que nasceram cá, que falam português. Outros não nasceram cá, mas 

vieram, estão cá no ensino desde o ciclo mas que acabam, depois, por ganhar uma preguiça 

mental medonha. Vão para a aula como quem não vai. Falam, não se interessam muito… Para 

mim é estranho. Porque um aluno em Cabo Verde, por exemplo, está desejoso de ganhar uma 

bolsa de estudos e poder vir estudar. Os que estão cá desprezam e eu isso não posso admitir. 

Portanto, a minha abordagem é no sentido de ‘têm de estudar’ e eles não aceitam bem essa 

advertência do professor. E é a única forma de dizer: ‘racista’. Como é que eu posso ser racista 

com alunos que são meus? Não, eu não posso ser racista. É claro que hoje, a relação… 

portanto, isto aconteceu este ano. São dois alunos que tiveram muita dificuldade no início, 

mas hoje estão mais conscientes daquilo que eu lhes disse, porque é uma turma em que eu 

não dou filosofia, dou formação cívica, porque nós este ano, estamos a dar formação cívica aos 

décimos. Eu tenho quatro turmas. Cinco turmas, em duas delas dou… há uma em que eu dou 

filosofia e formação cívica e numa só dou formação cívica. Nessa, que só dou formação cívica 

quarenta e cinco minutos por semana à segunda-feira, que vêm da aula de educação física, 

vêm como quem não vem, é que aconteceu esse episódio do racismo mas eu desmontei logo, 

digamos, o raciocínio porque não é isso. É um racismo ao contrário, é fazer com que mais 

tarde não sejam apelidados de ‘tu és isto ou tu és aquilo’. Porque a formação vale ouro. A 

formação, o homem é a sua formação, não é? É isso que eu tento, bater à porta desses alunos 

e dizer: ‘bom, atenção, abram as vossas portas, para o mundo!’ E às vezes não aceitam muito 

bem. 

Entrevistadora: E nota alguma influência nos alunos lusos, nos alunos brancos, relativamente a 

ter um professor de origem africana? 

Entrevistado: Sim, noto, noto. Porque eles sentem que é um professor diferente. É um 

professor diferente porque…não sei, também pode ter a ver com a minha forma de ser e de 

estar. Porque é um professor que dá ouvidos e eu sou incapaz de… um aluno qualquer que 

venha falar comigo, eu não o anteparo, eu tento ouvi-lo ou na sala… se me chamarem na sala 

dos professores, eu vou ao corredor eu oiço. Não ando, eu não posso estar a falar com um 

aluno em andamento, eu paro. ‘então mas o que é que se passa?’, tento ouvir. Essa minha 

forma de estar com o aluno de ser o ouvinte para depois poder ter alguma advertência, ou 

algum conselho a dar. Portanto, eu noto essa deferência, noto que eles sentem muito esse 

meu lado paternal, de estar com a turma mesmo fora do espaço da sala de aula. 

Qualquer…quer raparigas, quer rapazes, sinto isso. 

Entrevistadora: E nunca teve nenhuma atitude menos adequada dos seus alunos para consigo 

devido ao facto de ser africano? 

Entrevistado: Tive, tive. Num colégio. Não na escola pública, num colégio, tive. Tive um 

problema… tive um problema com um aluno que… eu ia dar uma aula de filosofia num colégio, 

na Avenida Almirante Reis que é uma escola, um colégio de meninos que os pais pagam, e 

acham que podem fazer tudo e na altura, o quadro tinha essas luzes, mas há o arrancador, 

portanto, sem o arrancador a luz do quadro não acende. Houve um aluno que tirou… retirou, 

achou que me podia afectar. Escrevi normalmente o sumário, mas não se conseguia ver e 

quando soube que esse aluno é que tinha feito essa marotice fui ter com ele a pedir-lhe o 

arrancador e ele disse: ‘não.’. Então, tivemos uma pequena discussão na sala e ele foi muito 

mal-educado para comigo, tratou-me mal e tivemos um certo desentendimento, mas eu fui à 



direcção, fiz queixa dele porque ele terá agido mal. Até porque na altura, mostrou-me uma 

arma que ele tinha num saco e isso para mim, por si só foi indelicado da parte dele, como 

pessoa, como aluno. Achei que não deveria estar a trocar, digamos, argumentos com o aluno e 

foi o único episódio de medição de forças. Mas foi o único e esse foi um aluno engraçado 

porque era um aluno que não vivia o nosso mundo. Era um aluno que tinha de viver o seu 

espaço depressa e depois ir embora, porque no fundo foi um aluno que acabou por ter um 

acidente grave e morreu. Não sei se lembra de um grupo de adeptos que caíram no campo de 

Sporting em tempos, que vinha a equipa do Porto. O José Alberto, era esse o aluno, ele era um 

homem que vivia muito o Sporting também. Vinham à espera da equipa do Porto, a varanda 

caiu, ele caiu também e acabou por falecer. Como eu disse, ele tinha de viver depressa e bem, 

portanto… mas foi o único caso de desentendimento com os alunos, o único, que já não está 

cá. 

Entrevistadora: E em relação aos encarregados de educação, como é que é a sua relação com 

eles?   

Entrevistado: Neste momento não tenho grande relação… 

Entrevistadora: Mas nas alturas em que teve, como é que era a relação? 

Entrevistado: Na altura em que era Diretor de Turma, sim. Muito boa, muito boa. Os 

encarregados de educação confiaram, ou depositaram em mim a confiança de que eu poderia 

ser o pai porque o meu discurso, na primeira reunião que tive com os pais foi essa indicação de 

que eles eram os meus meninos que estavam ali e que não permitia que ninguém pudesse… 

mesmo sabendo que o Conselho de Turma por vezes é complicado, não é? Então foi o meu 

discurso de que eu enquanto pudesse, como professor de filosofia, como diretor de turma, 

faria o meu melhor. Portanto foi sempre uma relação boa. 

Entrevistadora: E acha que, mais uma vez, pelo facto de ser africano tinha alguma influência 

neles, causava algum tipo de reacção? 

Entrevistado: Sim sim, causa porque, repare, eu quando entro na sala no primeiro dia, podem 

estar a fazer muito barulho, basta… eu entro, calam-se todos. Eu não sei se é por respeito, se é 

por que eu sou africano, portanto há logo um silêncio absoluto. Depois com o tempo, é claro 

que há conversas normais mas eu noto que há essa diferença, por eu ser africano. 

Entrevistadora: E como é que os encarregados de educação que também são africanos lidam 

consigo? 

Entrevistado: Olha quando me encontram aqui, mesmo eu não sendo professor dos filhos 

deles aqui vêm sempre: ‘olhe, se puder, esteja atento ao meu filho’ ou ‘à minha filha’. 

Portanto pedem que eu possa olhar e estar atento aos filhos deles que estudam cá. 

Entrevistadora: E porque é que acha que fazem isso? 

Entrevistado: Não sei. Não sei se é porque terão tido o eco de que eu sou uma pessoa que 

estou muito atento aos problemas dos alunos, não só africanos como todos os alunos. Não sei 

se é porque eu sou o professor de filosofia, que tem uma forma de estar e de ser diferente, 

não dos outros, mas diferente daquilo que é habitual, portanto… Não sei, não sei explicar as 

razões. 

Entrevistadora: Mas, por exemplo, pais que sejam lusos, que também sejam brancos, também 

fazem isso? 



Entrevistado: Não, não, já não fazem, mas sempre me vêm dizer: ‘o meu filho gosta muito das 

suas aulas’, portanto… Não dizem que gostariam que eu olhasse pelos filhos deles mas vêm 

dizer: ‘olhe que o meu filho gosta, o meu filho foi para casa ontem entusiasmado, aquele texto 

que deu’ ou ‘aquele debate que fizeram’ … eu tenho repercussão depois que…pelo menos os 

filhos gostaram de terem tido aquela aula de filosofia. Por mim é bom, acho que sim. 

Entrevistadora: E alguma vez houve algum encarregado de educação que tivesse tido um 

comportamento menos adequado consigo? 

Entrevistado: Não, nunca. Apenas… enquanto professor, não. Numa outra tarefa sim. 

Entrevistadora: Como por exemplo? 

Entrevistado: Enquanto professor nunca tive problemas mas enquanto… porque eu fui 

instrutor de processo dos alunos que tiveram processo disciplinar. E tive dois anos nisso. O 

conselho executivo achou que eu tinha perfil para eu fazer esse tipo de trabalho. Um aluno 

que tivesse tido um mau comportamento na sala, houve um processo disciplinar, uma 

participação da professora. A direcção depois… eu ia ver/ler as partes. É claro que, quando eu 

chamava os alunos e os pais – que eu tinha de ouvir os alunos em presença dos pais, são 

menores, não os posso ouvir doutra forma. Depois ia, em função daquilo que aconteceu, 

propor uma sanção. É que muitas vezes os pais já me disseram: ‘o senhor não foi assim tão…a 

justiça não terá estado do seu lado’, quer dizer: terei sido injusto na aplicação da pena… mas 

não sou eu que aplico. Aliás, eu acabei por abandonar esse tipo de… por n me sentir tão bem, 

confortável não é? Porque há sempre várias percepções não é? E eu acabei por sair, estão 

outros colegas a fazer o meu trabalho. Porque os pais nunca aceitam a sanção do filho, porque 

acham sempre que o filho não fez. O filho é sempre santinho, muitas vezes não é bem assim. 

Só nesse sentido, enquanto instrutor de processos disciplinares é que tive a reacção dos pais, 

que achavam que a medida que eu propus que não teria sido adequada, mas não sou eu… eu 

proponho, a direcção é que, em função daquilo que é o caso, mais grave ou menos, que aplica, 

eu apenas faço uma proposta. Só aí é que eu tive, digamos que um sinal menos dos pais que 

acharam que… já me disseram, mas fora daqui, lá fora. Que eu não teria tido, digamos, o 

melhor desempenho que aquilo que eu tinha proposto para os filhos. 

Entrevistadora: E em relação aos seus pares, os seus colegas, como é que é a relação com 

eles? 

Entrevistado: Muito boa.  Não houve nunca nenhum tipo de desentendimento. Houve sempre 

uma relação de amizade, de companheirismo, de profissionalismo também. Até porque, como 

eu lhe disse, fui diretor do departamento e isso por si só ajudou-me a aproximar-me das 

pessoas, a ouvir as pessoas, porque as pessoas precisam de ser ouvidas, parecendo que não, e 

isso levou-me a que eu pudesse, digamos, alargar o meu leque de relacionamento com 

pessoas de vários grupos disciplinares e eu estou aqui a cumprir um, digamos que um destino, 

penso eu não é? Para além de ser professor também sou amigo e procuro dar o meu apoio 

naquilo que eu puder e sempre vêm ter comigo: ‘olha, gostava que, se me puderes ajudar 

nisto ou naquilo..’, e a direcção também perceber que eu sou um homem voluntarioso, 

portanto, acabam por me confiar alguns trabalhos que eu faço e desempenho com isenção. 

Entrevistadora: E já alguma vez notou alguma influência da sua origem nos seus colegas? 

Entrevistado: Sim, de vez em quando, de vez em quando… Quer dizer, não sei se é pela 

negativa, ou pela positiva que me está a fazer a pergunta… 



Entrevistadora: Qualquer uma das duas… 

Entrevistado: É assim, pronto, de vez em quando há colegas que a gozar, quer dizer, a gozar… 

no estilo de brincadeira e tal têm sempre aqueles comentários, não é? Aquele comentário que 

às vezes não fica bem. 

Entrevistadora: Por exemplo? 

Entrevistado: Por exemplo, repare, houve um dia em que eu dei uma aula e tinha escrito no 

quadro e fiquei com a mão cheia de giz… e vim assim. Vim, assim, portanto, depois no final da 

aula, como no piso dos alunos é a casa de banho deles, mas eu não fui, vim directamente à 

nossa, mas eu entrei primeiro na sala dos professores. Encontrei um colega nosso e 

cumprimentei-o assim e ele reparou que… e ele disse ‘epá, tas a ficar branco!’ Está a ver? 

Portanto, eu não comentei, nem me disse nada, nem tem que dizer. Mas eu acho que é um 

comentário que não se diz, não se faz, não… porque o ser branco ou ser negro… e por si só, eu 

penso que é desadequado. Está a ver? Porque… e se eu fosse uma má pessoa, eu fosse um 

mau colega, eu podia eventualmente, criar uma situação do arco-da-velha aqui, não é? Porque 

a pessoa não é branca nem é negra, não é? Vir dizer: ‘estás a ficar branco’ e depois a fazer 

comentários para os que estavam sentados à mesa ali: ‘olha que ele está a ficar branco’, 

assim… na sala dos professores onde estão lá todos os colegas… ouviram. Não sei se ouviram 

ou não, as pessoas estão na conversa... mas isso por si só indica que há sempre, reacções, 

conversas ou comentários que não são abonatórios. Eu podia ser um mau colega e responder 

mal mas disse: ‘epá, se calhar tens razão, estou mesmo a ficar branco.’ Com o sorriso. Mas 

também, por outro lado sentia que, e sinto que, por eu ser caboverdiano, há muita gente que 

me vem falar de autores caboverdianos, da música caboverdiana, da gastronomia 

caboverdiana. E quando faleceu agora a Cesária Évora, que é a nossa diva, canta as mornas 

e…faleceu há muito pouco tempo, colegas meus que vieram ter comigo:’uma pena’, 

lamentam, gostariam de ter mais músicas de Cabo Verde, gostariam de saber mais sobre a 

Cesária… Achei que essa aproximação também terá tido alguma…para mim foi bom, um 

conforto de alguém que nós em Cabo Verde estimamos muito como aqui a fadista Amália, que 

toda a gente conhece e sabe. A nossa Cesária Évora também deu o que tinha a dar em relação 

à música, à cultura caboverdiana, os seus pés descalços em palco. Colegas meus que me 

vieram, como que dar os sentimentos por um povo. Acho que é um gesto muito nobre. 

Entrevistadora: E alguma vez alguns colegas seus vieram ter consigo em busca de algum 

aconselhamento sobre como lidar com alunos africanos? 

Entrevistado: Sim, sim. Quase que constantemente. Constantemente. 

Entrevistadora: Que tipo de conselhos é que eles pedem? 

Entrevistado: Como superar alunos que, em sala de aula têm frases ou expressões em crioulo. 

Quando o professor diz não sei o quê, a mandar não sei o quê em crioulo, a pensar que o 

professor não percebeu. E muitos, alguns, colegas meus já me vieram perguntar: ‘epá, o que 

significa isto, a expressão, em crioulo?’ É que eu noto que alguns alunos são, de facto, 

maliciosos. E colegas meus que se aproximam para me perguntar o que é que significa: ‘o que 

é que eu devo fazer, para ele estudar mais ou para me aproximar desse aluno?’. Há dias houve 

um colega meu que veio ter comigo e disse: ‘epá, eu estou com um problema.’, ‘então que 

problema é esse?’, ‘há uma aluna que acha que eu sou racista’. Uma aluna, ele é professor. A 

aluna é africana e a aluna acusa-o, professor, de ele ser racista. Eu disse ‘epá, não sei, tenta 



demonstrar à aluna que não. Que tu não tens essa pretensão, de ser racista com ela’. Tipos de 

ajuda desse género. 

Entrevistadora: E como é que você se sente quando eles recorrem a si com esses problemas?  

Entrevistado: Eu sinto que, pronto, tem a ver sobretudo com a minha área de formação, 

filosofia, e por outro lado também, com a minha área cultural que é Cabo Verde e procuram 

ajuda nesse sentido mas a maior parte dos alunos nem sequer são cabo verdianos. Alguns são 

cabo verdianos mas outros são de S. Tomé, que também falam o crioulo, porque houve muita 

emigração cabo verdiana, muitos caboverdianos foram para S. Tomé e viveram lá durante 

muito tempo. Os filhos acabaram por nascer, falam crioulo mas não são cabo verdianos são s. 

tomenses, mas que falam crioulo. Alguns são angolanos e há colegas que se aproximam para 

me pedir ajuda, porque os alunos são africanos, mas não são cabo verdianos. 

Entrevistadora: Mas esse pedido de ajuda fá-lo sentir como? Acha que… 

Entrevistado: Faz-me sentir como se eu fosse talvez aqui uma espécie de protetor, porque 

tanto estaria a proteger colegas meus, que não sabem como fazer e tentar entrar na sala de 

aula ou entrar…a ajudar. Ou então, pronto alguém que possa desmistificar, digamos, uma 

pequena dificuldade, porque às vezes é apenas um mito de que se calhar ele está a me acusar 

de racismo ou não gosta de mim, quer dizer, eu tento dar o que sei e posso mas muitas vezes 

também não sei como, porque não sou eu que estou a viver na primeira pessoa aquele 

problema. 

Entrevistadora: Incomoda-o que os seus colegas lhe peçam ajuda?  

Entrevistado: Não, eu fico é preocupado. Preocupado. 

Entrevistadora: Com o quê, especificamente? 

Entrevistado: Preocupado porque eu posso estar a dizer uma coisa que pode não 

corresponder. Posso estar a dizer ao colega para fazer isto ou fazer aquilo, eu posso estar a 

prejudicar, mais do que ajudar, eu posso estar a prejudicar. Porque, ao dizer que, se calhar em 

Cabo Verde, nós temos de vez em quando, portanto, os alunos no espaço da sala de aula são 

um bocado mais agressivos, se dizem, mas não é por mal. Eu não posso confirmar, porque não 

sei o que se passou naquela sala em concreto, está a ver? Às vezes fico preocupado, porque 

aquilo que eu digo pode não corresponder àquilo que o professor se calhar estava à procura. 

Ele vem à minha procura pedir apoio, eu posso tentar ajudar mas a minha ajuda pode não ser 

o suficiente. 

Entrevistadora: E em relação à sua prática lectiva, sente que o facto de ser africano, de ser 

cabo verdiano, de ter passado por tudo aquilo que passou influencia a sua prática lectiva? 

Entrevistado: Sim, influencia porque se eu não fosse cabo verdiano, eu não seria professor. 

Entrevistadora: Porquê? 

Entrevistado: Se não fosse cabo verdiano eu… Vendo o meu percurso como pessoa e como 

professor de filosofia, se eu não fosse cabo verdiano nunca na vida poderia ser professor, que 

é uma tarefa ingrata e difícil. Mas esse meu lado cabo verdiano, esse meu lado da cultura cabo 

verdiana e da morna e da nossa musicalidade na alma, no espírito, é que me leva a ser 

professor. Doutro modo eu teria abandonado porque é stress constante, o dia todo. Desde 

que a pessoa entra no portão, na sala, até sair. É preciso um sangue frio. E eu, nós, pelo menos 

eu estou a falar como cabo verdiano, temos essa morabeza. Morabeza é um termo que se usa: 

é amor e beleza. Portanto é um termo como saudade e que ajuda a pessoa a estar consigo 



própria e com Deus e com o universo, com a Filosofia, está a ver? É essa filosofia da aceitação 

do outro, pelo menos nós em Cabo Verde as portas estão abertas, a pessoa, mesmo que não 

conheça, bate à porta, entra um amigo, venha também o outro. Há aquela ideia de que os 

caboverdianos são agressivos, são violentos, mas é um mito também que se criou, porque o 

caboverdiano é um homem, é um povo trabalhador que procura, digamos, adquirir qualquer 

coisa com o suor do seu trabalho. É o respeitar quem trabalha, é o respeitar quem é mais 

velho, não é? Portanto, nós temos um grande respeito: mais velho é um posto. Se eu não fosse 

cabo verdiano, dificilmente seria professor. 

Entrevistadora: E costuma levar alguma coisa da sua cultura para a sala de aula? 

Entrevistado: Sim, quando é interculturalidade. Ainda agora, em Formação Cívica fizeram, a 

nível da música e gastronomia. Os vários pratos, as várias culturas musicais dos alunos que 

constituíam aquela… e também, quer africanos, quer portugueses. Portanto, eu procuro fazer, 

digamos, a intercultura. Cá está, interculturalidade… Eu procuro trazer para o espaço da aula, 

quer em Filosofia, quer agora em Formação Cívica, esse modo, esse lado de cultura e de 

intercultura, digamos, na aceitação do outro e da integração do outro. E isso me tem ajudado 

muito, trazer a cultura para os espaços do debate, da filosofia, das vivências e dos problemas 

sociais que existem que se tentam depois esbater, tendo em conta uma aula que correu bem e 

a pessoa… os alunos estiveram 90 minutos a falar, por exemplo, na dança, nos vários 

passos…ou na gastronomia, ou na música, por exemplo não é? Isso é bom, eu sinto isso. 

Entrevistadora: Quais é que são aqueles aspectos da sua vida que acha que são mais 

relevantes para o exercício da docência, da sua profissão?  

Entrevistado: Os mais relevantes, penso eu, tem a ver sobretudo com o profissionalismo que 

eu encaro a minha profissão. O profissionalismo e o respeito para qualquer aluno, qualquer 

colega, qualquer funcionário. Para mim, estamos no mesmo nível. Eu quando entro aqui, não 

sou professor. Eu sou mais um que tenta aprender todos os dias e isso para mim é o mais 

importante… é o profissionalismo, o respeito e pôr-me na posição do outro. Para mim isso é o 

mais importante, por isso é que eu também nunca parei de ir à procura de mais formação, 

para mim…para além daquilo que é a filosofia eu tento sempre fazer mais qualquer coisa para 

estar por dentro da educação, do ensino não é? Porque eu vivo muito de perto a cultura grega, 

a filosofia, a Grécia, como é que surgiram, a praça pública onde todos trazem o seu problema e 

expõem-no. E é isso que eu tento dar. 

Entrevistadora: E porque é que acha que há tão poucos professores africanos a leccionar em 

Portugal? 

Entrevistado: Tem a ver, sobretudo com a oportunidade. Vários colegas meus, por exemplo, 

quando acabaram o curso, gostariam de cá ficar mas não podiam porque tinham de regressar 

porque tinham bolsa de estudo. Eu não tive acesso a bolsa de estudo, acabei por ficar e muitos 

que gostariam de ficar, não puderam porque tinham de regressar. E os que ficaram, não 

entraram porque não têm documento. 

Entrevistadora: Mas, hoje em dia, já cá temos vários… houve vários alunos que já passaram 

pelo nosso sistema de ensino, já são de segunda e terceira geração… 

Entrevistado: Sim, sim. Exactamente. Mas esses dificilmente querem uma profissão deste 

género porque canalizam mais as perspectivas para a área das informáticas e das engenharias, 

por exemplo, alguns para o desporto e muito poucos na área do ensino.  



Entrevistadora: Porquê? 

Entrevistado: Se calhar tem a ver sobretudo com expetativa dos pais. Os pais acham, pelo 

menos na cultura africana, que ser professor é um posto. Porque é um outro pai dentro da 

comunidade mas… tem pelo digamos alguma dificuldade em colocar o professor ao nível de 

um médico, acham que é sempre inferior, está a ver? E nesse sentido, os pais aconselham 

sempre os filhos a serem outra coisa que não seja professor. Ser médico, ser advogado: são 

licenciados. Mas para o africano, pelo menos em Cabo Verde, sendo um professor, mesmo 

sendo licenciado em Filosofia, ou Português ou Inglês e ser um médico, que é licenciado em 

medicina, ou ser um advogado, que é licenciado em Direito, não é a mesma coisa. Um 

professor está a um nível, um escalão inferior. Portanto, essa ideia, essa visão, essa cultura 

inversa, acaba por desviar os filhos de poderem aceder a uma profissão de professor, porque é 

sempre uma profissão menor.  

Entrevistadora: E acha que esses alunos, que essas segundas e terceiras gerações de africanos, 

usufruem de uma verdadeira oportunidade de igualdades no acesso ao ensino? 

Entrevistado: Não, não… Não porque esses alunos têm muita dificuldade: falam português, 

mas em casa falam crioulo e isso por si só acarreta grandes dificuldades mesmo tendo nascido 

cá, mas a cultura é toda feita em crioulo. E isso é mau. Eu fiz um trabalho sobre o que é ser 

crioulo cabo verdiano e escolarizado em língua portuguesa. Foi um trabalho de investigação, 

também, que eu fiz na área de Ciências da Educação em que eu pude provar que, mesmo 

tendo nascido cá, não é a mesma coisa do que ser um aluno português nascido cá. As 

oportunidades, depois não são iguais porque ele regressa a casa, fala com a mãe, com o pai, 

com os irmãos em crioulo. 

Entrevistadora: Então acha que é a questão da língua que é determinante? 

Entrevistado: A língua é fundamental, pela língua se conhece o mundo e não dominando a 

língua, não tem acesso.  

Entrevistadora: Mas você conseguiu ultrapassar esse teste… 

Entrevistado: Consegui porque havia uma grande vontade e autodomínio e autocontrole e 

sempre, digamos, a coragem que o meu pai me deu, no sentido de eu conseguir sempre o mais 

para a minha própria formação pessoal e social. E isso me fez acreditar que era possível 

estudar. A melhor prenda que se pode dar a um aluno ou a um filho é um livro. E eu pergunto, 

quantos pais africanos que vão dar um livro… um livro não, vamos dar uma outra coisa, se 

calhar um telemóvel, ou uma outra cosa qualquer. Um livro nunca. É a cultura, é a minha 

cultura. Eu fiz esse trabalho e pude recolher informações de vária ordem. Até se… mais tarde, 

posso lhe dar…  

(Entrevistadora interrompe)  

Entrevistadora: Isso agradeceria! 

Entrevistado: …o meu trabalho que eu fiz, a nível de tese de Mestrado que eu fiz na Católica, 

tendo em conta os alunos cabo verdianos: quem são? Como é que vivem’ e que é que 

aprendem? E como aprendem? Quem os ensina? Como é que ensina? Como é essa relação 

professor/aluno? A cultura, a língua, dificulta ou não? Claro que sim. E esse trabalho foi feito… 

foi um trabalho de investigação em que eu pude entrevistar, anotar, tirar apontamentos, o que 

está a fazer agora não é? Um trabalho de campo onde eu concluí: a língua é um factor de 

acesso ou de negação. Eu posso lhe depois mandar, ou enviar para ter… para ver mais ou 



menos como é que as coisas por vezes funcionam mesmo com alunos que nasceram cá mas 

que não vivem a cultura portuguesa, vivem outra. 

Entrevistadora: Bem, estamos a terminar, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa 

relativamente ao seu percurso, às suas opiniões, à forma como perspectiva… 

Entrevistado: Sim, eu… o que eu poderia mais acrescentar…bom, para já louvar o seu trabalho 

que é um tema interessante e que eu gostaria imenso que conseguisse concluir com êxito. 

Seria gratificante para mim, até porque eu pude também dar o meu contributo, naquilo que eu 

puder… a conversa foi longa, mas pronto, aquilo que eu pude relembrar. Só a única coisa que 

eu não consegui foi o nome da escola onde eu estive pela primeira vez mas posso depois lhe 

enviar para ficar na sua informação. Outra coisa que eu poderia acrescentar é que eu me sinto 

bem como professor, a minha área de formação foi, digamos que, uma porta que se abriu na 

minha vida: Filosofia. Para mim, ensinou-me a ser pessoa, porque… já o era mas tendo 

estudado filosofia, ajudou-me a perceber melhor quem é o Homem, independentemente da 

sua cor, do seu país ou da sua raça. Ensinou-me depois a perceber o que é ser professor na 

escola com os alunos, que precisam mais de um pai do que de um professor. É isso que eu 

acho que um professor hoje tem que perceber. Não é ser professor, se eu venho para aqui 

com a intenção de vir ensinar filosofia ou matemática, a pensar que eu sou o professor, não 

ensino nada. Mas se mudar de papel, e me colocar na posição de aluno como colega, como um 

tutor, se calhar, aí, as coisas funcionam e bem. Mas, indicando aquela ideia de que eu sou o 

professor, aqui é que mando, quem manda sou eu, dificilmente consigo dar uma aula. Porque 

eu uma vez fiz essa experiência, ter, digamos, um comportamento mais ríspido com uma 

turma, havia lá um grupo de alunos, isso já foi há uns aninhos e percebi que não valia a pena, 

mostrar essa força, essa autoridade. Tem que inverter essa autoridade. E é isso que eu gostaria 

de acrescentar. Mais do que ser professor é ser um tutor ou um provedor, talvez, alguém que 

possa estar perto, um ouvinte. 

Entrevistadora: Agradeço imenso a sua participação e o tempo disponibilizado para a 

entrevista que será certamente extremamente importante nesta investigação. Muito 

obrigada! 

Entrevistado: Fico muito contente, então. Obrigada! Espero que tenha boa sorte e naquilo que 

eu puder ajudar, esteja à vontade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA A UM PROFESSOR DE ORIGEM AFRICANA 

 

Data: 2 de Fevereiro 2012 

Local: Biblioteca do Externato X 

Hora de início: 10.00 

Hora de término: 11.02 

Duração: 1 hora e 2 minutos 

 

Entrevistadora: No âmbito do curso de Mestrado em Ciências da Educação área de 

especialização em Educação Intercultural, estou a realizar uma investigação sobre ser 

professor enquanto indivíduo pertencente a uma minoria étnica. Para que possa enriquecer 

ainda mais esta investigação é fundamental o seu contributo através das respostas a esta 

entrevista. Desde já garanto a confidencialidade da informação facultada bem como a sua 

identidade e a da escola. 

Vamos começar por uma pequena caracterização sua. Se não é indiscrição, que idade é que 

tem? 

Entrevistada: Quarenta e seis. 

Entrevistadora: Quarenta e seis… E como é que foi o seu percurso escolar? Onde é que foi… 

Entrevistada: Comecei a escola primária em Angola, nasci em Angola, em Luanda, fiz o 

percurso escolar em Angola. O básico, não é, que é agora considerado o primeiro ciclo, o 

segundo ciclo, o terceiro… E entretanto… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: E fez numa escola pública? 

Entrevistada: Não. A primária fiz numa escola primária, num colégio, entretanto, quando tinha 

9 anos, deu-se o 25 de Abril. Houve a alteração e as alterações e as mudanças, deixou de haver 

escolas particulares, fui para uma escola pública… Não, nesse ano até não estudei. No ano a 

seguir ao 25 de Abril não estudei porque era um ano que era considerado um ano de 

recuperação porque como o ano anterior tinha sido muito instável, por causa da Revolução, 

não é, houve poucas aulas, as aulas acabavam cedo. O meu pai ouvia um tiro no serviço, ia-me 

buscar ao colégio e íamos para casa. Foi assim muito instável. No ano seguinte, todos os alunos 

fizeram um ano de recuperação. Nesse ano, o meu pai optou-me por não me pôr na escola. 

Não havia colégios, era uma mudança muito brusca, e, pronto, com receio também de 

adaptação, não fomos para a escola, o meu irmão e eu. Eu tenho um irmão. E como tínhamos 

primos e depois como houve a guerra e havia… nós vivíamos em Luanda. Tínhamos primos 

mais velhos que viviam noutras cidades de Angola e foram para Luanda como refugiados 

porque, onde eles viviam, por exemplo, em Benguela, o meu tio vivia em Benguela. E havia 

guerra, o meu primo foi para nossa casa e era mais velho, nessa altura já estava no quinto ou 

sexto ano, o antigo sétimo ano, não sei, e então ele é que nos… tínhamos sempre uma horinha 

à tarde, uma ou duas horas, uma hora que o meu pai determinou, à tarde, que estudávamos e 

ele orientava-nos, dava-nos todas as matérias. Estudávamos, fazíamos exercícios, depois o 

meu pai foi pedir um exame no final do ano – nós não fomos para a escola – foi ao ministério 



pedir um exame para ele verem que nós estávamos preparados para poder prosseguir os 

estudos. E então, fomos propostos ao exame, fizemos só um exame e só no outro ano seguinte 

é que fomos para a escola. E a adaptação também não foi muito fácil, foi, digamos assim, 

complicada. 

Entrevistadora: Mas como é que foi a sua experiência nessa escola particular? 

Entrevistada: Normal, bem. 

Entrevistadora: Os seus colegas eram também angolanos ou eram portugueses? 

Entrevistada: Sim, angolanos, de origem portuguesa a maior parte, porque naquela altura nem 

todos os angolanos de origem angolana tinham possibilidades de ter os filhos em colégios. 

Entrevistadora: Claro. E os professores, eram maioritariamente de que origem? 

Entrevistada: Angolanos, de origem portuguesa e provavelmente alguns portugueses mesmo. 

Entrevistadora: Então, depois desse ano que esteve a receber aulas, em casa, depois fez o 

exame, passou… 

Entrevistada: E depois fui para a escola pública. 

Entrevistadora: Em Angola?  

Entrevistada: Sim. 

Entrevistadora: E como é que foi essa experiência? 

Entrevistada: No princípio, como já fui tarde, já não fui no princípio do ano letivo, porque os 

exames são feitos… os alunos que se propõem a exames, esses exames são feitos no início do 

ano letivo, eu cheguei um bocadinho atrasada. E então… depois sem… não conhecia ninguém, 

não tinha colegas de anos anteriores, foi tudo uma novidade mas tive a sorte também, o meu 

pai teve esse cuidado, escolheu uma escola que era uma escola só com o quinto e sexto ano e 

então era uma escola pequenina em que os professores, eram poucos professores. 

Professores, muitos deles conhecidos, pessoas conhecidas, da família, então sentia-me um 

bocadinho protegida. Nessa altura não senti… assim muito, pronto, senti algumas diferenças 

mas adaptei-me, adaptei-me, tinha muita proteção dos professores. Pronto, correu tudo muito 

bem. E depois também consegui fazer alguns amigos na turma e correu bem. A maior 

dificuldade foi quando passei do 6º para o 7º, porque do 6º para o7º já fui para um liceu que 

era o antigo Salvador Correia que agora é o Mutu-ya-Quevela, o nome de um guerreiro 

angolano. E nessa altura é que aí foi difícil a adaptação, porque era uma escola muito grande 

com alunos com diferentes faixas etárias, não é? Aquilo era equivalente do sétimo ao décimo 

segundo, o que agora é o décimo segundo. Então aí não foi fácil, não foi mesmo. 

Entrevistadora: E como é que foi ser aluno (eu não sei como é que era Angola nessa altura), se 

sentia alguma diferença por ser angolana, por ser pertencente a uma minoria étnica, se havia 

essa diferença na escola?  

Entrevistada: Não, não se notava. Pelo menos nunca senti, nunca senti… Em Angola não havia 

muito essa diferença…pelo menos eu não senti. Na minha escola havia pessoas, poucos 

negros, por questões económicas e também não eram todos os brancos que iam para aquele 

colégio, por questões económicas. Portanto o que prevalecia não era a cor da pele, mas a 

questão monetária: quem pudesse estava, quem não pudesse não estava. Mas também eu 

acho, pela minha experiência, nessa altura não se distinguia as pessoas pela cor da pele. As 

camadas sociais estavam muito bem definidas, havia estratos sociais muito bem definidos e 



cada um pertencia a um determinado estrato e era naquele estrato que estava, sempre com 

respeito pelos outros, mas não havia muita mistura…não é bem mistura mas, por exemplo, 

vamos imaginar: em minha casa havia a empregada de casa. Era empregada, tratada com 

respeito mas tinha o seu espaço, portanto os espaços de cada um, de cada estrato social 

estava bem definido e não havia confrontos em relação a isso nem… pronto, era assim. 

Entrevistadora: E era mais determinado pelo estatuto económico do que propriamente por 

uma questão de cor? 

Entrevistada: Sim, social e… do que por uma questão de cor, era um estatuto social, não era 

pela cor.   

Entrevistadora: Nem sentiu isso em relação aos professores? 

Entrevistada: Não, nunca senti. 

Entrevistadora: Nem funcionários? 

Entrevistada: Não, não. Tratada com todo o respeito e provavelmente… nunca me aconteceu, 

mas tenho a certeza que se alguém me faltasse ao respeito e se eu me queixasse que, pronto, 

que essa pessoa era castigada ou repreendida. Tenho a certeza que sim. 

Entrevistadora: Ok. Então depois chegou ao liceu… 

Entrevistada: Depois, a adaptação não foi fácil, primeiro o sétimo ano, aquilo era muita 

novidade, uma escola muito grande, rapazes com motas e já, pronto, aquele despertar das 

meninas para os rapazes. Mas eu ainda não estava nessa fase, apesar de ser assim… já era 

muito grande, muito alta, assim mais crescida, mais desenvolvida. Mas eu era muito criança e 

então, não foi fácil. Eu levava as bonecas para a escola, bom, eu e uma amiga minha. Os 

colegas saíam todos para o intervalo, nós ficávamos dentro da sala a brincar na secretária, 

montávamos o fogão, as bonecas. Aquilo era… brincávamos, aquele bocadinho de intervalo 

ficávamos ali sozinhas a brincar e levava… em vez de levar os livros eu levava a banda 

desenhada e trocávamos muitos livros, que eu gostava muito de ler, uma com a outra e 

trocávamos muitos livros. E perdi esse ano por não me ter adaptado à escola, porque foi uma 

mudança muito brusca e eu senti essa mudança. E nesse ano reprovei. Mas também, foi um 

ano muito complicado, houve muitos alunos que reprovaram – não foi o meu caso – mas 

houve muitos alunos que reprovaram por falta de professores, não havia professores. E como 

não tinham dado matéria suficiente para poder transitar, houve muitos alunos que tiveram de 

repetir esse ano por falta de professores. Eu por acaso tinha todos, não os soube aproveitar. 

Foi assim. 

Entrevistadora: E havia muitos professores angolanos, de cor, ou predominavam portugueses?  

Entrevistada: É assim, nessa altura, não se fazia distinção… quer dizer, em Angola nunca se fez 

a distinção de português ou angolano pela cor. Porque havia muitos angolanos brancos e 

então havia muitos professores angolanos, apesar de serem brancos, outros mestiços. Por 

acaso, negros não me lembro… sim também tive alguns também. Eram professores angolanos, 

mas eram brancos, pretos, mestiços. 

Entrevistadora: E nunca sentiu qualquer diferenciação no tipo de tratamento, no tipo de 

actividades que faziam? 

Entrevistada: Não, não… Ah, depois nessa altura também havia professores cubanos. Sim, sim, 

também havia muitos cubanos, brancos, negros…cubanos! (risos) Também havia… 



Entrevistadora: Então, depois reprovou esse ano. Como é que foi a seguir? 

Entrevistada: Ah, depois reprovei esse ano, entretanto estávamos numa fase do país em que o 

caminho era para o socialismo, não é?... o comunismo. E apesar de ter havido a revolução e a 

independência e aquelas mudanças todas sociais que houve, mas o que é certo e isso é uma 

realidade, é que, pessoas que pertenciam a uma determinada camada social, digamos assim, 

as escolas foram… pronto, é assim, as pessoas que viviam mais nos subúrbios tinham que estar 

nas escolas mais longe da cidade, se calhar mas havia escolas onde determinadas pessoas, não 

sei, ou por se identificarem com alguma coisa ou porque também era mais próximo de casa. O 

que é certo é que muitas pessoas estavam nessa escola, no Mutu-ya-Quevela, o antigo 

Salvador Correia. Mas depois houve uma política de, penso eu, eu também era miúda, não sei 

se foi isso que foi divulgado mas pelo menos foi o que nós sentimos na altura que o objetivo 

era misturar as camadas sociais. E então o que é que fizeram? Nessa altura não éramos nós 

que determinávamos bem, pronto, onde íamos estudar, o que é que queríamos fazer, porque 

era tudo para o bem da nação. A nação estava em primeiro lugar. E então o que é que 

fizeram… houve uma directriz do Ministério da Educação que fez com que, por exemplo, a 

maior parte… muitos alunos do Mutu-ya-Quevela, uma parte foi transferida para uma outra 

escola, outra parte foi transferida para outra. Outras de outras escolas vieram para esta para 

haver mais mistura, porque o que é certo é que no Mutu-ya-Quevela estudavam alunos com 

determinadas características comuns, pronto e como queriam esta mistura, fizeram 

transferências. E depois nessa altura fui para uma escola mais distante, mais distante onde já 

tinha contacto com pessoas… com outras realidades, pronto, é assim. 

Entrevistadora: Como é que foi esse contacto? 

Entrevistada: Foi pacífico porque também não sou, pronto, sempre me dei bem com toda a 

gente mas quando tenho os meus amigos, converso com as outras pessoas mas tenho os meus 

amigos. E… não, pronto, no princípio foi um bocadinho complicado porque eu não queria 

aquela escola mas, pronto o meu pai também decidiu que… o meu pai e a minha mãe 

decidiram que não iam pedir transferência. Que se era assim, tinha de ser assim e foi assim e 

correu tudo bem, também. 

Entrevistadora: Então nessa escola fez que anos? 

Entrevistada: Fiz… fiz o oitavo. Fiz o oitavo, sim. Porque depois eu repeti o sétimo ainda no 

Mutu-ya-Quevela, depois fiz o oitavo. Entretanto, em Angola, os anos escolares estão divididos 

de maneira diferente em relação a Portugal. Da mesma maneira que depois também aqui no 

nono ano, os alunos escolhem uma área e vão para o secundário. Lá é ao contrário, lá é 

diferente. Fazemos o terceiro ciclo mas o terceiro ciclo é só o sétimo e o oitavo ano. Lá é 

classe, chamada classe, sétima classe e oitava classe que é equivalente ao terceiro nível. 

Porque o primeiro ciclo do ensino básico é o equivalente ao primeiro nível, o quinto e sexto 

ano, que são a quinta e sexta classes, é o segundo nível e depois sétimo e oitavo, que é a 

sétima classe e a oitava classe, o terceiro nível. Entretanto, o país estava também a precisar de 

quadros, com muita necessidade mesmo de quadros. Resolveram, se calhar copiando, talvez, 

não sei, não conheço qual é o sistema de educação cubano mas acredito que tenha algumas 

semelhanças. Depois do oitavo ano, nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo, acho 

que não estou enganada, é o equivalente ao ensino médio. Então as pessoas são técnicas 

médias, vão já para uma determinada área em que têm experiência nessa área, também têm a 

parte prática e são considerados técnicos médios. E então, nessa altura, depois eu fiz o oitavo 



já na outra escola. Depois, como não me queria separar da minha amiga, a minha amiga desde 

pequenina sempre teve o sonho de ser arquitecta, já sabia muito bem o que queria ser, eu 

nunca soube o que queria ser. Gostava de todas as disciplinas, mas nunca tive assim nenhum 

objetivo, pronto, sabia que gostava… queria aprender muitas línguas mas assim, em termos de 

profissão, saber exatamente o que queria desde pequenita, não. Quis ser hospedeira, quis ser 

professora… queria ser, porque gostava muito de brincar com os primos às professoras e… mas 

pronto. E então, depois fui encaminhada, porque nessa altura nós éramos encaminhados, os 

alunos faziam os exames, passavam, e depois, consoante as necessidades do país, as pessoas 

eram encaminhadas para determinadas áreas. E eu fui encaminhada… depois, eles também 

tinham em conta as notas… mas eu tinha notas boas a todas as disciplinas, fui encaminhada 

para o Instituto Nacional de Educação, que é o INE que era um… para tirar o curso médio de 

educação, portanto, habilitava-me, depois a ser professora primária. 

Entrevistadora: Mas isso não foi uma escolha sua. Foi encaminhada… 

Entrevistada: Não, não, eu fui encaminhada. Os alunos nessa altura não escolhiam, bom, 

portanto, depois quem tivesse assim muita vontade, depois lá fazia um requerimento, pedia e 

solicitava e as coisas até se resolviam. Eu como não sabia bem o que queria… nós escolhíamos, 

nós púnhamos as nossas preferências, acabávamos… eu tenho ideia que sim, que púnhamos as 

nossas preferências e como a minha amiga queria muito arquitectura e como eu não me 

queria separar dela, a questão era: não me queria separar dela também escolhi arquitectura 

para ir com ela, não que fosse um sonho… Mas o que é certo é que não fui encaminhada para 

arquitectura, fui encaminhada para educação e então fui fazer o curso médio de educação em 

línguas… em línguas. Considerei o ensino bom nessa altura, também não… pronto, tive a sorte 

de ter bons professores também. Tínhamos ao lado uma escola primária onde íamos fazer as 

aulas práticas. Já tínhamos as ciências… a pedagogia da educação… a ciência da educação. Já 

não me lembro como é que chamava a disciplina, mas pronto, a parte pedagógica também 

tínhamos, tínhamos a parte prática e nesse aspecto acho que o ensino estava bem organizado 

até. Tirando esta parte de não podermos ir… para quem tivesse já uma ideia definida, ter 

alguma dificuldade pelas circunstâncias, porque o Ministério é que definia o que é que se 

queria, eu acho que estava bem organizado nesse aspecto. E havia cursos técnicos, também, o 

equivalente aos cursos profissionais hoje em dia. Havia muito curso técnico, muito curso 

prático. 

Entrevistadora: E os seus colegas nesse curso médio, como é que eles eram? Eram também 

angolanos? Maioritariamente? 

Entrevistada: Sim, sim, eram todos angolanos: brancos, negros, mestiços.  

Entrevistadora: E os professores? 

Entrevistada: Professores, tivemos professores angolanos, tivemos professores cubanos, 

tivemos professores búlgaros, ucranianos provavelmente, porque naquela altura eram 

soviéticos, eram da União Soviética, mas eram da União Soviética de vários países: búlgaros, 

sei lá… 

Entrevistadora: Com toda essa miscelânea, não sei…uma pergunta aberta: Se sentiu que a sua 

origem, o facto de ser angolana interferisse ou influenciasse a forma como a tratavam ou… o 

relacionamento. 



Entrevistada: Não. Como me tratavam, como? Tratar bem ou tratar mal pelo facto de ser 

angolana? 

Entrevistadora: Por exemplo. 

Entrevistada: Não. Havia muito mais proximidade com os professores cubanos, para dizer a 

verdade. Os professores da União Soviética eram mais distantes. Pronto, talvez pelas 

características do próprio povo, não sei… pronto, os cubanos mais alegres, mais bem-dispostos 

e também a língua ajudava mais. Embora os professores da União Soviética que lá estivessem 

tinham que falar português. Mal, mas falavam…mas falavam. Mas não, nunca senti. 

Entrevistadora: Então e depois, ao longo desses anos em que fez esse curso médio, como é 

que foi a sua relação com a área das Ciências da Educação? 

Entrevistada: Correu bem, correu. E gostava, gostava de ensinar os pequenitos. Gostava! 

Gostei da experiência, gostei.  

Entrevistadora: Foi algo que, como não sabia muito bem o que é que queria… 

Entrevistada: Sim, sim. Era uma novidade. Gostei, gostei. 

Entrevistadora: E como é que tomou a decisão de prosseguir estudos? 

Entrevistada: Pronto, o objetivo era sempre prosseguir porque naquela altura não era como 

agora que os miúdos dizem… que eu noto uma grande diferença que os miúdos dizem que não 

gostam da escola e eu não consigo perceber porquê. Nem nunca pus isso em questão, pronto, 

nasci, cresci, fui para a escola e tinha que ir para a escola e…. por acaso até gostava de ir e 

correu sempre bem e o objetivo sempre foi estudar porque também era essa a mensagem que 

os pais transmitiam aos filhos, era estudar e prosseguir os estudos e fazer o mais possível não 

é? Mas depois já sabia que queria línguas só que entretanto nessa altura não havia na 

universidade em Angola não havia curso de línguas. Ou então havia, mas era um pólo que 

havia numa outra cidade, no Lubango, antiga Sá da Bandeira. E também eu era nova e os meus 

pais também não… eu própria também não… nessa altura, não tomei assim aquela decisão, 

tenho que ir, tenho que estudar. Não, era aquilo que os meus pais diziam, para mim estava 

bem. Nunca fui assim muito reivindicativa (risos). Mas sabia que queria continuar a estudar, 

mas queria também um ensino com qualidade e não sendo em Luanda já era mais complicado 

para mim. Não tinha família no Lubango, não conhecia como é que aquilo… não sabia como é 

que aquilo funcionava mas tinha certeza que talvez não funcionasse assim muito bem. E então 

pronto, disse ao meu pai… os meus pais também sabiam que eu queria continuar a estudar. E 

fiquei dois anos sem estudar e depois vim para cá que é para poder estudar. O meu pai lá 

conseguiu, eu vim para cá. Depois, ainda o meu pai tentou uma bolsa, depois ainda 

conseguiu…pronto. 

Entrevistadora: E até vir para cá como é que foi, a viver esses primeiros anos da 

independência de Angola? Como é que era o ambiente? 

Entrevistada: O ambiente, é assim, não devia ser muito fácil mas eu sempre fui muito 

protegida pelos meus pais e então, sofri as diferenças, senti. Notei as mudanças, senti que os 

meus amigos, por exemplo, não tenho amigos… tenho poucos amigos de infância, tenho essa 

amiga de Arquitectura, que também era da minha escola, do meu colégio, fomos as duas, 

praticamente, que ficámos lá, porque o resto, como tinham as origens portuguesas, a maior 

parte, vieram para cá com a guerra, vieram para cá e nós perdemos os amigos de infância. 

Então é essa minha amiga a minha única… é das poucas referências de infância, assim da 



escola porque não… e sinto a falta disso. Porque outras pessoas que eu conheço em Angola, 

têm os colegas da escola primária e os amigos e eu como fiz uma primária diferente da maior 

parte, ou de muitos… não da maior parte, mas de muitos angolanos, estava num colégio e os 

meus amigos vieram-se embora, pronto. E depois éramos pequenitos, ainda não tínhamos 

aquela coisa de trocar… nem sabíamos o que se passava, também não tínhamos bem assim a 

noção e… não se fugi à pergunta, que eu já…se calhar não é? 

Entrevistadora: Não, não. E decidiu vir para Portugal… 

Entrevistada: Sim, era Portugal. Primeiro, ainda estive para ir para a Alemanha, mas era muito 

novinha. Eu ia para a Alemanha logo a seguir ao curso médio, quer dizer, antes do curso 

médio, fazer já lá o curso médio. 

Entrevistadora: Mas porquê a Alemanha? 

Entrevistada: Porque o meu pai tinha amigos lá e então era fácil. Tinha amigos da Bayer e 

havia possibilidade de arranjar uma bolsa para mim mas eu era muito novinha e o meu pai não 

quis.  

Entrevistadora: Qual era a profissão do seu pai? 

Entrevistada: O meu pai era funcionário público no Ministério da Saúde, pronto, serviço de 

saúde. Era enfermeiro de… de profissão era enfermeiro mas ele trabalhou mais na… trabalhou 

como enfermeiro quando solteiro e depois de casado foi para a parte administrativa. Apesar 

de ser enfermeiro era da parte administrativa. 

Entrevistadora: Então, depois, a Alemanha foi posta de parte… 

Entrevistada: Sim e depois pronto, depois Portugal, pela língua, por ter cá família. Pronto foi 

mais por isso. E pelas referências também, pronto. 

Entrevistadora: E como é que foi a… 

Entrevistada: A mudança? 

Entrevistadora: Exacto. 

Entrevistada: Um bocadinho complicada porque, primeiro estava para ir para o Porto. Vim 

com o meu pai, estávamos cá a passar férias, fomos ao Porto, vimos alojamento, aquelas 

coisas todas… Pronto, já sabia, que era uma cidade, pronto, fiquei convencida que era para ali 

que eu ia, tudo bem. Saía de Luanda, que também é uma cidade relativamente grande e ia 

para o Porto. Mas, entretanto, depois candidatei-me mas não fui colocada no Porto. Fui 

colocada em Aveiro. Não conhecia Aveiro, apanhei o comboio, lá fui para Aveiro. Nessa altura 

o meu pai estava com problemas de saúde e outros problemas e não pôde vir comigo e eu tive 

que vir… tivemos cá porque eu tive dois anos sem estudar mas ia e vinha. Passava cá um 

tempo, passava lá outro tempo, andávamos sempre assim. Entretanto, quando vim, vim 

sozinha. Foi um choque, apanhei o comboio, fui para Aveiro, a estação de Aveiro, saí do 

comboio, vejo assim uma cidade muito morta, muito sombria, muito… foi um choque, assim 

como uma coisa muito pequenina, eu: ‘onde é que eu estou?’ (risos). Pronto, depois lá apanhei 

o táxi até à residência, fui bem recebida, pronto e depois fui-me adaptando à cidade e agora 

gosto muito de Aveiro, está uma cidade muito bonita, não tem nada a ver… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Qual é que foi a instituição para onde foi estudar? 

Entrevistada: A Universidade de Aveiro. Para o Departamento de Línguas.  



Entrevistadora: Então e depois como é que correu? 

Entrevistada: Correu bem… aí já notei mais a diferença. Porque eu vim já… finais de 80 e 

pronto, cheguei, fui para as aulas, não é, aquela coisa de caloiro em Aveiro ainda não havia 

assim muito, não era assim, muito forte, lá consegui fugir lá às praxes. Só fui apanhada uma 

vez mas foi assim uma coisa suave, nada de especial. Mas depois nas turmas senti, senti que a 

cor da pele tinha peso. Aí senti. Hoje em dia já não se vê tanto isso mas na altura em que eu 

vim…  

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Sentiu através do quê? 

Entrevistada: Por exemplo, quando fosse necessário formar grupos, mesmo assim para 

conversar, eram poucas as pessoas que se aproximavam. Pronto, aí nessa parte senti. 

Entrevistadora: Mas houve alguma vez alguma atitude abertamente provocatória ou… 

(Entrevistada interrompe) 

Entrevistada: Não, provocatória não. Provocatória não. Hum… E às vezes também sim, por 

acaso sim. Por exemplo em relação a formação de grupos, se alguém se tentasse aproximar, 

havia sempre quem dizia ‘oh vê lá se também queres ficar preto’ ou coisas assim do género. 

Sim, sim. 

Entrevistadora: Esse género de comentários … 

Entrevistada: Sim, sim. Muitos comentários, sim, sim, havia. 

Entrevistadora: E com o passar do tempo e dos anos de estudo isso não foi amenizando? Ou 

manteve-se? 

Entrevistada: É assim, para mim pessoalmente, é assim, não é que não dê importância, dou 

importância mas uma importância relativa porque… Por exemplo, se vejo uma pessoa fazer um 

determinado comentário que eu acho que é… pronto, que não deve ser feito, é uma pessoa 

que, para mim, já está posta de parte e que já nem… pronto, sigo em frente e não dou valor a 

isso. E então, não senti muito por causa disso também. Tenho a minha vida, tinha o meu 

espaço, tinha…não é? Fazia o meu trabalho e não queria saber dos outros. Não ficava muito 

preocupada com esse tipo de coisas. 

Entrevistadora: E da parte dos professores, sentiu que a sua origem tinha alguma influência? 

Entrevistada: Não, não. Pronto, tinham sempre algum cuidado de saber – como era uma 

pessoa diferente – de onde é que tinha vindo, como é que tinha feito, pronto, o que é que 

tinha feito. Coisas assim do género, mas… também as aulas em anfiteatros é um bocadinho 

difícil não é? 

Entrevistadora: E em relação aos funcionários, também…? 

 Entrevistada: Não, não não. Muito acarinhada, até porque muitos deles, também muitos 

tinham vindo de Angola, de Moçambique ou da Guiné ou de S. Tomé, sei lá, assim de outros 

países e aí então havia uma aproximação ‘oh de onde é que vens?’, sempre assim muito 

carinho.  

Entrevistadora: Portanto, chega à universidade… Quem é que acha que mais a influenciou em 

todo o seu percurso escolar? 

Entrevistada: (Risos) Não sei, talvez… talvez, inconscientemente mas em pequenita, eu era 

pequenina e, por exemplo, a minha madrinha estava cá a estudar, estava cá a estudar em 



Portugal, ela tirou o curso cá. O meu padrinho… o meu padrinho também estava a fazer assim 

qualquer coisa e eu tinha… na altura dava-se muita importância ao sétimo ano, falava-se muito 

quando, uma pessoa que já tivesse o sétimo ano, já era uma pessoa assim com estudos e que… 

pronto, o sétimo ano era um ano assim reconhecido, não sei porquê. De tal maneira que, 

quando perguntassem: ‘Então, em que ano é que tu estás? Em que classe é que estás?’ – ainda 

estava na primeira classe, estava a entrar para a escola e eu dizia que já estava no sétimo ano, 

então era o sétimo ano… E depois a minha madrinha também veio fazer línguas, eu acho que 

inconscientemente foram os meus padrinhos. Não são um casal mas… o meu padrinho não, 

nem veio para cá estudar mas acho que também tinha o sétimo ano e eu ouvia tanto falar no 

sétimo ano que eu também queria ter o sétimo ano pronto. E depois tinha… sei que 

relativamente ao meu padrinho, ele não vivia em Luanda, vivia numa outra cidade e de vez 

em… tínhamos lá umas coisas, um saco dele, com livros e acho que eram livros de línguas. E 

então eu era pequenita e trocava as letras todas, as palavras em português mas eu trocava e 

dizia que estava a escrever em inglês ou que estava a escrever… fazia assim umas brincadeiras 

e, inconscientemente mas acho que foram eles que me influenciaram. 

Entrevistadora: Então, está na universidade, está a tirar o curso de línguas. Já está a 

especializar em inglês ou não? Ou é curso de língua geral? 

Entrevistada: Não, não, é Inglês – Português.  

Entrevistadora: Como é que o curso está organizado para… 

(Entrevistada interrompe) 

Entrevistada: É Línguas e Literaturas Modernas. É o curso de Línguas e Literaturas Modernas e 

depois tinha variantes: tinha o Português – Francês, tinha o Português – Inglês, tinha o 

Português – Alemão. 

Entrevistadora: E quando é que toma a decisão de enveredar pelo ensino? 

Entrevistada: Porque era mesmo variante de ensino. Em Aveiro era só ensino na altura.  

Entrevistadora: Era quantos anos? 

Entrevistada: Cinco.  

Entrevistadora: Já com estágio? 

Entrevistada: Sim. Com estágio incluído, sim.  

Entrevistadora: E como é que foi o estágio? 

Entrevistada: Correu bem também. Pronto, outro choque (risos). Estava para fazer o estágio 

em S. João da Madeira, mas entretanto a escola de S. João da Madeira era uma escola que, um 

ano era para Aveiro, outro ano era para o Porto… por causa das duas universidades, por terem 

alunos estagiários, faziam assim essa divisão. Não sei o que é que aconteceu, na altura da 

reunião do estágio ficou decidido que o meu grupo ia para S. João da Madeira. Estavam quase 

a começar as aulas quando recebi a notícia de que não ia para S. João da Madeira e ia para 

Canas de Senhorim. Não fazia a mínima ideia de onde ficava Canas de Senhorim. (Risos) Outra 

vez pegar no carro, ir para Canas de Senhorim, outro choque. Quando cheguei a Canas de 

Senhorim, pronto, uma vila, mas uma vila pequena mesmo, pouco desenvolvida. Primeiro 

choque: não tinha cinema (Risos). Liguei para a minha amiga: ‘Isto nem cinema tem!’ Eu nem 

sei como vou sobreviver aqui!’. Pronto, mas depois um ambiente muito agradável na escola. 

Uma família, era uma família. Gostei muito da experiência de Canas de Senhorim. 



Entrevistadora: E estava inserida num grupo de estágio ou estava sozinha? 

Entrevistada: Sim, sim, num grupo de estágio. Alugámos uma casa… 

Entrevistadora: Já os conhecia do curso? 

Entrevistada: Já, já, mas não eram colegas da minha turma. Porque os grupos… pronto, havia 

pessoas que, logo que começaram o primeiro ano, foram fazendo amizades e tal e já sabiam 

mais ou menos quais eram os grupos com quem iam fazer o estágio. Também nunca me 

preocupei muito com isso e depois pensei: ‘vou fazer o estágio, vou fazer com quem calhar’ e 

depois como havia logo as escolhas, não é, e havia alguma dificuldade em fazer grupos com 

pessoas de outra cor, essa… não sei se era essa a questão principal, nunca perguntei nem 

nunca me preocupei. Então havia três colegas que, pronto, ficámos… não, fomos três. Fomos 

três: eram duas mais eu, fomos três e demo-nos sempre muito bem, correu tudo muito bem. 

Entrevistadora: Houve ai agora algo que eu não percebi… 

Entrevistada: Sim. 

Entrevistadora: Disse que havia dificuldade de fazer grupos… 

Entrevistada: Grupos mesmo durante o percurso… 

Entrevistadora: De colegas de cor? 

Entrevistada: Sim, com colegas de cor, sim. 

Entrevistadora: E esses colegas que foram consigo para o estágio também eram de cor? 

Entrevistada: Não, não, não… Eram mesmo portugueses. 

Entrevistadora: E havia mais pessoas de cor na… 

Entrevistada: No meu grupo? 

Entrevistadora: Sim. 

Entrevistada: No meu ano, em que fui havia uma, havia uma. Havia outra que foi para Sever 

do Vouga e, pronto, não sei como correram as coisas com ela. Não sei. Sei que, depois ela teve 

de desistir a meio, não sei porque razões, isso não sei. Não sei, comigo correu muito bem, 

nunca houve problema nenhum. 

Entrevistadora: E não houve tendência para se aproximar dessa colega durante a licenciatura? 

Entrevistada: Não. Falava com ela. Falava, mas pronto, era uma colega. 

Entrevistadora: E durante o ano de estágio, como é que foi o relacionamento com os seus 

colegas? 

Entrevistada: Óptimo, óptimo. Fui muito bem recebida, muito acarinhada. Sentia-me em casa, 

numa família. Não me senti perdida, não. 

Entrevistadora: E o relacionamento com os professores dessa escola? 

 Entrevistada: Também, também. Porque, como era uma aldeia… aquilo não era uma aldeia, 

era uma vila e a maior parte dos professores eram de fora, não é? Eram colocados ali. E como 

era uma vila que pouco ou nada havia para fazer, vivia-se muito a escola. E então passávamos 

muito tempo na escola, trabalhávamos muito, mas por exemplo, às quartas-feiras à tarde era o 

dia em que não havia aulas. Os professores de educação física – não havia ginásios nem nada 

que se parecesse – então íamos jogar e brincar e fazer ginástica. Depois à noite íamos jantar e 

como estávamos relativamente próximo da Serra da Estrela, fazíamos muitos passeios à Serra 

da Estrela. Pronto, foi muito bom, muito bom mesmo.  



Entrevistadora: E aí nunca sentiu… ou se sentiu da parte de professores, de alunos, de 

funcionários, algum tipo de reacção devido ao facto de ser angolana? 

Entrevistada: Não, não.  

Entrevistadora: Nem dos alunos? 

Entrevistada: Não, não. Sempre com muito respeito, nunca senti. Não sei se tem a ver com a 

minha maneira de ser. Não sei. Mas nunca senti, porque também não dou muita oportunidade 

para isso… também não dou. Porque também acho que… pronto, não tenho que me sentir 

lesada pelo facto de alguém ser branco ou… não tem que vir só, por exemplo de uma pessoa 

que seja branca, ou de uma pessoa que seja negra. Eu acho que nós temos que ter a nossa 

personalidade e, nunca senti, nunca senti… 

Entrevistadora: Então acaba aí o seu percurso escolar, porque torna-se professora. Como é 

que descreve a sua relação com os professores ao longo do seu percurso escolar? 

Entrevistada: Pronto, eu sempre fui assim uma aluna muito pacata, assim que passa 

despercebida. Não gosto muito disso… pronto. E sempre uma relação muito discreta, muito 

suave, assim muito… pronto, é assim (Risos). 

Entrevistadora: E com os seus colegas, como é que descreve? 

Entrevistada: Também, também. Também, não sou assim uma pessoa muito expansiva… não 

sou (Risos). 

Entrevistadora: E com os funcionários da escola, como foi sendo o seu… 

(entrevistada interrompe) 

Entrevistada: Sempre, sempre correu muito bem. Sempre muito acarinhada por todos sempre. 

Acho que sou uma sortuda (Risos). 

Entrevistadora: Porque é que acha que decidiu ser professora? 

Entrevistada: Não sei (Risos) … Não sei. 

Entrevistadora: O que é que esperava encontrar nesta profissão, quais é que eram as suas 

expetativas? 

Entrevistada: O que eu gosto… eu gosto muito de lidar com as crianças e jovens, também. 

Acho que o facto de lidarmos com… pronto, não tanto com crianças mas com jovens, não é, 

adolescentes, nos mantém também jovens, aprendemos muito, não ensinamos só. Ensinamos 

e sinto-me muito regozijada quando vejo que um aluno está a aprender aquilo que eu estou a 

dizer e vejo assim os olhos a brilharem e eles a receberem, com muito entusiasmo o que eu 

estou a dizer. Sinto-me muito feliz nessa parte mas também aprendo, sinto que aprendo muito 

com eles. É o que eu sinto. Eu acho que é uma profissão muito compensadora. 

Entrevistadora: Quando… Se calhar é melhor fazer a pergunta: antes de ir para estágio, o que 

é que esperava encontrar na sua profissão? 

Entrevistada: Não sabia muito bem, tinha algum receio. Pronto, já não fui assim com tanta 

expetativa, porque já tinha experiência do curso médio e então, não foi completamente 

novidade, não foi… Tanto que, pronto, nós, por exemplo nas aulas práticas, não é, na 

universidade falávamos de algumas situações que para mim, já tinha mais ou menos noção de 

como é que as coisas… por exemplo, aquele impacto da primeira vez, apesar de… quando foi a 

primeira aula do ante-estágio também não correu muito bem. Não correu muito bem porque 



eu não consegui dar a aula da secretária para os alunos. Eu fui para o fundo da sala e não 

queria que ninguém olhasse para mim. Foi assim, da primeira mas depois aos poucos… 

Entrevistadora: Mas porque é que sentiu isso? 

Entrevistada: Não sei, tinha vergonha. Não sei! Pronto, era aquela… falar para o público. A 

questão de falar para o público. Mas agora já dou à vontade (Risos), depois de tantos anos 

também… não é? Mal seria. Mas a primeira aula de estágio, lembro-me, foi dada no final da 

sala e queria que todos estivessem a olhar para o quadro e eu falava. Eles só tinham que ouvir, 

não tinham que olhar para mim. Foi assim. 

Entrevistadora: E então… depois fez o estágio e…? 

Entrevistada: Depois terminei o estágio… o meu objetivo, quando vim para cá estudar sempre 

foi acabar o curso e voltar para Angola. Entretanto acabei o curso e acabei o curso numa altura 

em que Angola estava estagnada. Não… pronto e eu queria mais. 

Entrevistadora: Isso foi nos anos quê…? Nos anos 90? 

Entrevistada: Foi 95… sim, 94 por aí. E houve uma altura em que Angola estava estagnada e eu 

queria mais e Angola não me podia dar e eu tinha que pensar em mim. Nesse aspecto, 

também sinto que me falta uma coisa que eu sentia antes – pelo menos lembro-me da minha 

escola primária – havia noção de pátria, nação e lutar pela pátria. E depois cresci, não é, e 

tinha noção de que há uma pátria e que devemos ser pelo nosso país. Mas o que é certo é que 

quando cresci, eu senti que queria dar alguma coisa ao meu país mas o meu país tinha muito 

pouco para me dar. Tem sempre muito para me dar, mas a nível profissional tinha pouco, eu 

tinha poucas expetativas, estava muito instável, era uma guerra, era muita confusão. O meu 

pai também incentivava-me: ‘ah, deixa-te estar aí’. 

Entrevistadora: Ele estava lá? 

Entrevistada: Estava lá, mas ele sempre a dar força. Estava na universidade, às vezes queria… 

por exemplo, acabavam as aulas em Julho… Junho, finais de Junho, Julho, princípios de Julho. E 

depois eu dizia: ‘ó pai olha, eu vou ficar porque quero fazer uma melhoria de nota.’ – ‘não não, 

vem passear, fazes isso para o ano.’. Ele próprio queria adiar o meu curso para dar tempo, se 

calhar, das coisas melhorarem lá e depois poder decidir. O que é certo é que eu acabei e as 

coisas não estavam… continuavam a não estar boas. E eu optei por ficar. Optei por ficar 

porque me dava mais estabilidade a todos os níveis. 

Entrevistadora: E quando decidiu ficar, quais é que eram as suas expetativas relativamente à 

profissão? O que é que estava à espera que acontecesse? 

Entrevistada: Pronto, dar aulas, ensinar. Pronto, era isso. Mas depois, também numa altura 

em que, como agora, as colocações sempre complicadas e que, tinha noção… mas também foi 

assim: eu tomei essa decisão mas tomei uma decisão consciente. Eu disse: ‘eu vou concorrer, 

se for para andar de mochila às costas de terra em terra’ – porque é o que acontece na maior 

parte das vezes nos primeiros anos, não é, em que leccionamos – ‘eu vou-me embora’. Porque, 

para andar aqui de terra em terra preferia estar em Luanda, na minha cidade, minimamente 

conseguia qualquer coisa. Podia não ficar tão realizada em muitas coisas mas pronto… E então 

optei por concorrer, com essa decisão tomada. Ia depender, pronto, ia fazer o primeiro ano, 

era uma experiência. Depois, no segundo ano, se visse que as coisas estavam complicadas, que 

tinha que andar de terra em terra, eu preferia voltar, estava decidido. 

Entrevistadora: Mas o que é que achava que não se ia sentir tão realizada lá? 



Entrevistada: A nível profissional, as dificuldades, o facto de… por exemplo, era uma altura em 

que havia dificuldade em arranjar giz. Os alunos nas escolas públicas, porque nessa altura 

ainda havia poucos colégios quando eu acabei o curso, ainda havia poucos colégios em Luanda 

porque, ainda não era permitido. O regime, era um regime socialista, então era tudo pelo bem 

comum, a sociedade e nada de diferenças sociais, tudo igual para todos, pronto… Era por isso, 

pelas dificuldades mesmo no trabalho, que eu achava que ia ser difícil. E então concorri, mas 

para além de ter concorrido, mandei vários currículos para colégios, para escolas privadas, não 

é? E depois, ainda antes de terem saído os resultados do concurso oficial, tinha sido chamada 

pelo menos para duas escolas. Já tinha sido chamada para duas.  

Entrevistadora: Privadas? 

 Entrevistada: Privadas. Esta foi a primeira que me chamou. O externato onde estamos. Foi a 

primeira que me chamou e eu respondi. Entretanto, depois chamou-me outra e eu disse que já 

tinha aceite a primeira. Agradecia mas que se mantinha em aberto não fosse… pronto, 

precisar. E então deixei assim em aberto mas respondi a agradecer e a dizer que já tinha 

colocação. Pronto e como depois do estágio já nem fui para o ensino oficial, vim para aqui e, 

pronto, deu-me uma estabilidade logo. 

Entrevistadora: E entretanto saíram os resultados do concurso oficial. 

Entrevistada: Já nem fui ver. Não sei. (risos) 

Entrevistadora: Não sabe se ficou colocada ou não? 

Entrevistada: Nem sei consultar, porque concorri com ajuda. E depois já não vi mais. Já estava 

aqui, já não vi mais. Pronto, foi assim.  

Entrevistadora: Então, está aqui neste externato desde então? 

Entrevistada: Sim. 

Entrevistadora: Há quantos anos já? 

Entrevistada: Já vai fazer 15 ou 16. 

Entrevistadora: É muito tempo. 

Entrevistada: É muito tempo. É uma vida. Depois, pronto, vim à entrevista com o antigo 

director, o primeiro director desta escola, deste colégio, Dr. X. Recebeu-me, foi uma tarde 

inteira… 

Entrevistadora: Uma tarde inteira de entrevista? 

Entrevistada: De entrevista. A entrevista começou… também foi muito engraçado porque o Dr. 

X era uma pessoa… era um pai. Um pai, não consigo descrever de outra maneira. Por acaso 

estava em Lisboa, porque eu no currículo deixei os contactos, e o Dr. X ligou lá para minha casa 

e… o meu pai estava cá. Foi o meu pai que atendeu. Férias, verão, eu deixei-me estar até tarde 

no quarto mas não estava… por acaso não estava a dormir. O meu pai atendeu, pensou que eu 

estivesse a dormir, e disse que eu estava a dormir e então o Dr. X disse que ligava mais tarde… 

que ligava às duas da tarde. Ligou e, nessa altura, fui logo eu atender, o ralhete (risos): ‘então, 

minha menina, isso são horas de estar a dormir?’ – ‘mas o meu pai é que não me chamou. Eu 

não estava a dormir!’. Era um pai mesmo ele. E então: ‘olhe, é que e recebi o seu currículo e 

era para marcarmos uma entrevista’. Marcou logo para o dia seguinte para as duas e meia… 

princípio da tarde. Eu não sabia onde era Benedita, lá pedi explicações. Depois, era melhor vir 

de autocarro, como era mais fácil. Havia um autocarro directo, vim com a minha prima. E vim 



para a entrevista e foi assim uma conversa… gostei muito do primeiro contacto com o director 

e pronto, já faleceu, faleceu o ano passado, mas é uma referência também aqui na terra e 

também na escola.  

Entrevistadora: E como é que foi o impacto de começar a dar aulas sem ser no estágio? 

Entrevistada: Pronto, já tinha uma noção… depois já foi mais o começar a ganhar experiência 

mas, pronto, já não era assim novidade. O estágio tem vantagens, tem essa vantagem de nos 

preparar. Não nos prepara para tudo, porque cada situação é uma não é? Todas as situações 

são situações novas e nós temos que saber gerir as situações mas correu tudo muito bem. Fui 

bem recebida também aqui, acarinhada. 

Entrevistadora: E aqui alguma vez sentiu que a sua origem influenciasse, por exemplo, o seu 

relacionamento com os colegas? 

Entrevistada: Não, não. 

Entrevistadora: Não? Nem com os alunos? 

Entrevistada: Não. 

Entrevistadora: Por ser assim, uma vila, uma cidade mais do interior…. 

Entrevistada: Não. 

Entrevistadora: Nem com os funcionários nem encarregados de educação? 

Entrevistada: Não… Pelo menos que dissessem assim abertamente para mim, que eu pudesse 

perceber. Não. Mas a Benedita também tem outras características: é uma vila mas também 

não é assim tão fechada. As pessoas são… mente aberta, não sei. Também, é a proximidade 

com outras cidades, talvez. É uma vila interessante (risos). 

Entrevistadora: Então, como é que descreveria a sua entrada na vida profissional? 

Entrevistada: Em que termos? Pronto, ganhei mais responsabilidade. Senti que tinha acabado 

uma fase e que ia entrar para outra. Perfeitamente, senti… Tenho muitas saudades dos meus 

anos de universidade. Muitas saudades! E foi principalmente isso que eu senti, a 

responsabilidade, que era uma nova fase da vida, era outra fase da vida. Isso senti. 

Entrevistadora: Quais é que foram as principais dificuldades que encontrou? 

Entrevistada: No trabalho? É ganhar a experiência. É, é. De resto não. Não tive dificuldades em 

arranjar casa, quando vim para aqui. Podia haver aquela questão… coisa que se colocou 

quando fui para a universidade em Aveiro. Ainda havia alguma dificuldade em alugar casas 

para negros, porque não conheciam, não tinham noção. Foi outra coisa que me surpreendeu: 

sendo Portugal um país que teve tantas colónias em África, tinha ideia de que em Angola – eu 

falo de Angola – a relação era diferente… cheguei cá e apanhei um choque porque as pessoas 

não tinham noção… muitas, havia muitas pessoas que tinham vindo de lá e que falavam mas 

também havia outra boa parte de pessoas que nem tinham noção e achavam que os negros lá 

viviam em… pronto, muitos vivem mas com toda a dignidade também pelo facto de… sei lá, 

que era uma selva e que só havia bichos, que as pessoas nem sabiam falar. E às vezes até: ‘fala 

português?’, coisas do género que me surpreenderam muito. 

Entrevistadora: Então e quando teve essa dificuldade em alugar quarto em Aveiro, o que é que 

as pessoas lhe diziam? 

Entrevistada: ‘Não alugamos a negros.’ 

Entrevistadora: Diziam frontalmente? 



Entrevistada: Sim, alguns. Negros não, de cor. Porque negros, muitas pessoas têm dificuldade 

em dizer. Então é: ‘de cor, sabe… é assim e depois…’ é, às vezes era. 

Entrevistadora: Mas aqui não encontrou essa dificuldade… 

Entrevistada: Aqui não, não sei se era por estar já a trabalhar, não sei se era essa diferença, 

não sei. Mas aqui não. Aliás, eu saí da entrevista e o Dr. X deu orientações a um senhor que 

trabalhava na secretaria na altura, ou à senhora telefonista, para arranjar um lugar para eu 

ficar, que eu ia logo começar. 

Entrevistadora: E aqui sentiu alguma vez, por parte de alguém da comunidade escolar, algum 

tipo dessa atitude que sentiu em Aveiro? 

Entrevistada: Não, não, não. Eu sei que às vezes, por exemplo, os miúdos fazem comentários 

mas nem é intencional. Pode até ser mas eu acho que não. Mas são aquelas expressões que às 

vezes as pessoas usam sem… sem pensar muito bem. Por exemplo, há uma expressão que se 

usa muito aqui na Benedita mas que eu faço questão de chamar a atenção quando alguém se 

sai com isso porque, eles também têm algum cuidado, mas de vez em quando lá sai. Por 

exemplo, estamos numa aula de leitura e todos têm muita vontade de ler mas não podem ler 

todos e eu vou chamando um e outro… e depois há um que diz: ‘E eu, não leio? Eu sou preto?’ 

e eu digo: ‘Pois, não és mas sou eu. E quem manda sou eu.’ ‘Não vais ler hoje, ou vais ficar 

para o fim.’ Por acaso sou eu… ‘não és preto’. Porque eles dizem: ‘ eu sou preto’ porque os 

pretos são os últimos, ficam sempre para trás. Tem sempre aquele sentido negativo. Então 

usam muito essa expressão aqui na Benedita: ‘e eu sou preto?’ e às vezes…de vez em 

quando… e muitos eu tenho a certeza que não é intencional, não é para magoar, mas é uma 

expressão que eles usam, não é? E então eles dizem: ‘eu sou preto?’ – ‘não, não és, sou eu. 

Mas hoje não vais ler, quem manda sou eu.’. Para eles perceberem… pronto, terem noção. 

Porque eu própria tenho noção, quando era mais nova, nós em Angola, o Congo, que é um país 

não é, era assim um país que era… é como se fala aqui da república das bananas, para nós lá 

era o Congo: ‘mas tu achas que isto é um Congo ou quê?’. E só depois de começar a ouvir essas 

expressões: ‘ e eu sou preto?’ é que eu tomei a noção também de que… mas também eu às 

vezes dizia. ‘mas tu achas que isto é o Congo?’ e que eu hoje não digo. Há coisas que eu dizia e 

que hoje não digo, porque também já tenho noção de que posso magoar alguém.  

Entrevistadora: E como é que é a sua relação com os alunos? 

Entrevistada: É óptima. De uma maneira geral. Às vezes por questão de comportamento 

chamo à atenção e eles aceitam, têm que aceitar isso… pronto. 

Entrevistadora: Já teve muitos alunos de origem africana? 

Entrevistada: Não, não. Porque aqui na Benedita não há uma comunidade africana muito 

grande. Não há. Temos agora aqui na escola alguns meninos… e, por exemplo, enquanto que 

em Lisboa já era muito comum há uns anos – tenho primos que são professores em Lisboa – já 

tinham alunos ucranianos e chineses e paquistaneses que era muito comum, nós aqui não 

tínhamos nada. Só de há uns anos para cá é que foram chegando uns ucranianos, já tive 

muitos ucranianos, depois chegaram os brasileiros. Este ano é a primeira vez… não, já tive, já 

tinha tido uma brasileira. Tenho agora outra menina brasileira. E agora há meninos cabo ver…. 

Tivemos cá umas meninas de Angola, duas meninas também… mas assim pouquinhos e não 

sinto que eles estejam… quer dizer, alguns estão mas… algumas meninas, talvez também pela 

maneira de ser, não acredito que seja pela cor. Porque às vezes a maneira de ser das pessoas 



também tem influência. Se forem pessoas muito fechadas, muito retraídas, não é, têm alguma 

dificuldade. 

Entrevistadora: E nota, nesses alunos de origem africana, nota em relação a si algum tipo de 

relação diferente ou… 

Entrevistada: Não, não. Porque não são meus alunos, não são meus. Não são meus. E então… 

Entrevistadora: E acha que a sua origem influencia de alguma forma o seu relacionamento 

com os alunos? 

Entrevistada: Da minha parte não.  

Entrevistadora: E da parte deles? 

Entrevistada: Da parte deles não sei. Que eles se tivessem pronunciado, também não. Mas às 

vezes… pronto, às vezes têm curiosidade, querem saber coisas da minha terra e agora como 

Angola também é muito falada e muitos deles têm os pais e familiares lá a trabalhar, querem 

saber. Eu também… coisas de Angola. E eu vou explicando e vamos falando. 

Entrevistadora: A sua relação com os encarregados de educação, como é que é? 

Entrevistada: De uma maneira geral, também é boa. De uma maneira geral. 

Entrevistadora: E de uma maneira não geral? 

Entrevistada: Às vezes não é mas… penso eu que tem mais a ver com o comportamento dos 

filhos. Penso eu que não tenha a ver com a minha cor. Que me tenham dito não e enquanto 

não me disserem eu não sei. Mas pronto…  

Entrevistadora: E como é que é a relação com os seus colegas? 

Entrevistada: Também é boa. 

Entrevistadora: E sente que alguma vez a sua origem influenciou a relação com eles? 

Entrevistada: Da minha parte não tem influência, mas acho que não. Pronto, talvez pelo facto 

de ser diferente. Quando cheguei fui bem recebida, acarinhada. Mas, de uma maneira geral, as 

pessoas são todas bem recebidas. São todas bem recebidas. Agora, houve assim um grupo de 

colegas, na altura em que eu cheguei, mais ou menos, assim mais próximas da minha idade, 

me convidavam para sair, e aí senti-me muito acarinhada. Pronto, houve mais proximidade 

com essas pessoas porque tinham mais a ver comigo. Eram colegas com tanta disponibilidade 

quanto eu, para irmos ao cinema, para sairmos. Também há outros colegas que eu… falo com 

todos, não é, mas se calhar não tenho uma relação tão próxima porque cada um tem a sua 

vida, não é? Mas de uma maneira geral… 

Entrevistadora: E a sua prática lectiva? Sente que a sua origem influencia de alguma forma a 

sua prática lectiva? 

Entrevistada: Sim, penso que sim, em termos de… sei lá, poder falar de vários assuntos. Nesse 

aspecto, sim, dá mais abertura, ter várias experiências, o facto de ter várias experiências. Sim. 

Entrevistadora: E como é que utiliza essas experiências para…? 

Entrevistada: Falo mesmo. Por exemplo, sei lá, ainda… foi a semana passada ou no princípio 

desta semana, no décimo primeiro ano, estamos a tratar do ambiente e depois temos vários 

subtemas não é? Um deles é a jornada do DNA, como é que é o DNA e é uma coisa que, 

pronto, a maior parte das pessoas, penso eu, não sei mas tenho esta ideia pelo menos, que se 

calhar cá em Portugal não se dá muita importância… não é… não estou a generalizar, mas 



pronto, de uma maneira geral não se dá muita importância à origem. Pronto, portuguesa, 

origem… porque a maior parte das pessoas é de origem portuguesa de há quatro ou cinco 

gerações de origem portuguesa. Também há-de haver alguns de origem alemã ou de origem 

francesa, não é? Pronto. E depois, estávamos a falar disso e a maior parte dos miúdos sabem 

muito pouco sobre os antepassados: os avós bisavós…não sabem. E então, nessas aulas, na 

parte da motivação, eu aproveito para falar da minha própria experiência. O meu avô do lado 

da mãe, que era espanhol e que foi para Angola… e então eles ficam muito curiosos a ouvir e 

depois querem saber mais coisas. Porque são coisas que eles nem sabem, a maior parte. Se 

calhar porque, pronto, são portugueses e, também pouco mais há a dizer, não sei. 

Entrevistadora: Quais é que são os aspetos da sua vida que identifica como sendo relevantes 

para o exercício da sua profissão? 

Entrevistada: Serenidade, é muito importante (risos). Aspetos da minha vida, importantes para 

a minha profissão… a calma, a ponderação… penso que sim. 

Entrevistadora: E agora aqui na escola, o que é que tem… quais é que são os níveis que tem 

vindo a leccionar? 

Entrevistada: Terceiro ciclo e secundário. Porque a escola é de terceiro ciclo e secundário. 

Entrevistadora: E este ano está… quais é que são os níveis? 

Entrevistada: Tenho terceiro ciclo e secundário. Tenho sétimo ano, oitavo ano e décimo 

primeiro ano. 

Entrevistadora: Três níveis. E ocupa algum cargo? Tem alguma função específica cá na escola? 

Entrevistada: Sou diretora de turma. Sou como diretora de turma, neste momento. 

Entrevistadora: E como é que é ser diretora de turma? 

Entrevistada: (Risos) É bom, mas também é cansativo. Temos muita parte burocrática 

também, mas quando os pais ajudam é meio caminho andado e este ano não tenho razões de 

queixa (Risos) É! 

Entrevistadora: E sente que a sua origem de alguma forma influência esse papel ou não, é 

pacífico? 

Entrevistada: Da minha parte é.  

Entrevistadora: E já desempenhou outros cargos ou outras funções na escola? 

Entrevistada: Sim, já fui delegada do grupo. Já fui coordenadora do ensino noturno também. 

Diretora de turma e pronto, foi só isso. 

Entrevistadora: E quais é que são as expetativas para os próximos anos para a profissão? 

Entrevistada: (Risos) Pronto, quero continuar a ensinar e ainda não sei muito bem… Eu 

gostava muito de fazer uma especialização em Linguística Africana, pronto. Depois, se fosse 

possível trabalhar nessa área. Porque o meu sonho era voltar… queria terminar o curso e 

voltar para Angola. O sonho era depois andar lá pelas aldeias – lá chamam-se sanzalas – que 

era para gravar as línguas nacionais que, pronto, têm tendência em desaparecer. Já há muito 

trabalho feito em relação a isso mas eu gostava de trabalhar nessa área: Linguística Africana. 

Entrevistadora: Há mais alguma coisa que queira acrescentar relativamente a toda a história 

da sua vida e da sua profissão? 



Entrevistada: Assim de momento não. Mas espero que possa ter contribuído de alguma 

maneira para o trabalho. 

Entrevistadora: Eu agradeço imenso a sua participação e o tempo que disponibilizou para a 

entrevista. Considere que esta entrevista irá ter um importante valor na investigação. Muito 

obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA A UM PROFESSOR DE ORIGEM AFRICANA 

 

Data: 28 de Fevereiro 2012 

Local: Instituto da Educação – Universidade de Lisboa 

Hora de início: 16.00 

Hora de término: 17.34 

Duração: 1 hora e 34 minutos 

 

Entrevistadora: No âmbito do curso de Mestrado em Ciências da Educação área de 

especialização em Educação Intercultural, estou a realizar uma investigação sobre ser 

professor enquanto indivíduo pertencente a uma minoria étnica. Para que possa enriquecer 

ainda mais esta investigação é fundamental o seu contributo através das respostas a esta 

entrevista. Desde já garanto a confidencialidade da informação facultada bem como a sua 

identidade e a da escola. 

Vamos então começar por caracterizá-lo. Que idade é que tem? 

Entrevistado: Tenho 44 anos. 

Entrevistadora: 44 anos. E qual é que é a sua formação académica e profissional? Como é que 

foi o seu percurso escolar? 

Entrevistado: O meu percurso escolar, desde que cheguei aqui a Portugal, ora eu já dava aulas 

em Angola, já era professor. Tinha feito um curso médio de educação em Matemática e Física 

que eram as variantes que haviam naquela altura e quando vim para aqui para Portugal, 

devido a ajustamentos académicos, foi necessário ter que repetir o décimo segundo ano. 

Depois então ingressei para a faculdade para entrar no curso de Professores do 2º ciclo, na 

variante de Matemática e Ciências, que foi a minha formação de base.  

Entrevistadora: Então mas vamos voltar um bocadinho para trás… o seu percurso escolar 

assim mesmo no início começou onde? 

Entrevistado: Em Angola. 

Entrevistadora: Em Angola. E como é que foi? Como é que era a escola? 

Entrevistado: Não, o … Pronto, eu estudei num meio citadino não é? Era… ou seja, a estrutura 

curricular era totalmente diferente. Era o ensino primário, fiz lá o ensino primário até ao 4º 

ano… 

(Entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Isso foi antes ou depois do 25 de Abril? 

Entrevistado: Foi antes. 

Entrevistadora: Antes. 

Entrevistado: Antes do 25 de Abril. 

Entrevistadora: Estava numa cidade, portanto? 

Entrevistado: Estava, estava.  

Entrevistadora: E como é que eram os seus colegas? Eram portugueses, eram angolanos…? 



Entrevistado: Ora… por acaso eram turmas mistas onde havia pessoas de origem portuguesa e 

havia portuguesas também, na altura, que residiam lá com os pais. Tive ainda na parte final, 

principalmente no 5º, 5º e 6º ano, tive muitas colegas que eram já portuguesas. Havia muita… 

uma representação. 

Entrevistadora: E havia alguma diferença na forma como os alunos se davam, tendo em conta 

a origem ou isso não existia? 

Entrevistado: Não. São coisas que, de facto, nunca constatei, pelo menos naquilo que eu 

vivenciei, porque tive grandes relações com… grandes amizades, com pessoas desta origem e 

que nunca… também nunca verifiquei nem analisei questões muito atípicas. Ou seja, nas 

relações entre colegas penso que não, até eles próprios também acho que estavam bem 

integrados. 

Entrevistadora: E os professores, eram portugueses ou eram Angolanos? 

Entrevistado: Eram… havia professores portugueses também. Essencialmente angolanos mas 

também havia professores portugueses que já estavam erradicados. 

Entrevistadora: Então também havia professores de cor? 

Entrevistado: Exatamente, havia, havia. 

Entrevistadora: E havia algum tipo de diferença na forma de eles lecionarem? Da sua relação 

com os alunos, ou não? 

Entrevistado: Não… por norma, acho que todos – pelo menos aqueles que passaram por mim 

– eram pessoas que tinham formação académica nas áreas em que lecionavam e nunca 

verifiquei também nenhuma situação de alguma… algum registo de incompetência da parte 

deles, independentemente da cor deles. Nunca verifiquei isso. Eram pessoas extremamente 

competentes, eram muito colaborantes também, entre eles. Verificava-se que havia uma 

interação boa entre os outros professores também de origem portuguesa. 

Entrevistadora: E mesmo em relação aos alunos também…? 

Entrevistado: Exatamente. De igual modo, eram pessoas muito abertas, abertas, muito 

colaborantes. Ou seja, estão sempre disponíveis para apoiar os alunos, ou seja, no meu caso… 

também nunca tive problemas a nível do meu percurso escolar. Por isso, também nunca 

recorri muito, mas eram pessoas sempre disponíveis para ajudar qualquer pessoa. 

Entrevistadora: E os funcionários dessa primeira escola onde esteve, onde fez o ensino 

primário, como é que eles eram? 

Entrevistado: Eles eram… os funcionários eram todos angolanos. Havia obviamente pessoas de 

raça branca mas que eram angolanos também. Já não eram portugueses, que funcionavam na 

escola. 

Entrevistadora: E também notava algum tipo de diferença no tratamento que davam aos 

alunos, ou o tratamento era igual para todos? 

Entrevistado: Não, era igual. Era igual. Aliás, quando havia situações… algumas anomalias, não 

é, ou mesmo, no recreio, no espaço escolar, ou seja, a advertência era para todos, não havia 

nenhuma separação, nem direitos…ou seja, deveres eram para todos. E o cumprimento de 

regras era extensivo a todos os alunos, não havia lá… não havia nenhum privilégio, até porque 

na altura … o meu pai era professor e até nisso eu nunca… ou seja, nunca beneficiei de um 

privilégio desse género no meio escolar. O meu pai lecionava na mesma escola, mas nunca foi, 



não era meu docente. Nunca tive benefício em relação a isso. Nunca verifiquei lá nenhum tipo 

de privilégio para algum aluno em específico, no cumprimento de regras.  

Entrevistadora: Então depois fez o ensino primário… 

Entrevistado: Fiz o ensino primário. 

Entrevistadora: E depois como é que foi?  

Entrevistado: Depois fui para o 2º ciclo, que é aquilo que aqui nós chamamos o 2º ciclo. Fiz o 

5º e o 6º ano, tudo isso fiz na mesma cidade. Depois de ter concluído o 6º ano fui para outra 

cidade. 

Entrevistadora: Mas mudou de escola? 

Entrevistado: Mudei, mudei. Mudei de escola. 

Entrevistadora: Notou alguma diferença nos colegas? Continuava a haver essa miscelânea? 

Entrevistado: Sim, a miscelânea continuava, continuava porque… para já é uma cidade que há 

muita gente de raça branca, muita gente de raça branca. E alguns já são angolanos, já não 

são… têm origem portuguesa apenas mas são angolanos, e naquelas escolas essencialmente 

havia muita gente. Por isso… mas nunca houve problemas. 

Entrevistadora: Era escola pública ou privada? 

Entrevistado: Era. Escola pública. 

Entrevistadora: Escola pública. Ou seja, e aquilo que referiu em relação ao ensino primário, 

manteve-se em relação ao 2º ciclo. 

Entrevistado: Exatamente, exatamente. Ou seja, não houve grande disparidade em termos 

daquilo que me ocorreu no 1º ciclo. Não houve grande diferença. 

Entrevistadora: Então, concluiu o sexto ano. E depois? 

Entrevistado: Depois de ter concluído o sexto ano o meu pai foi transferido para uma outra 

cidade. Foi exercer outros cargos públicos o que obrigou a que nós tivéssemos de mudar de 

cidade. Fomos… neste caso nós estávamos no Lubango e fomos para a capital do país. E foi 

onde fiz o 3º ciclo. 

 Entrevistadora: A sua mãe fazia o quê? 

Entrevistado: A minha mãe, a minha mãe, olhe, era a pessoa que estava mais em casa. Tem 

formação mas nunca exerceu. Sempre cuidou de nós e dos nossos haveres, porque temos 

alguns bens e então ela em vez de ter… era mais a pessoa que era responsável pelos bens e o 

meu pai era o único que se dedicava ao ensino. 

Entrevistadora: E vocês eram muitos irmãos? 

Entrevistado: Éramos sete. 

Entrevistadora: E todos se davam? 

Entrevistado: Todos se davam. Todos. Todos se davam. 

Entrevistadora: Então, mudou-se para Luanda. E como é que foi a escola que foi encontrar? 

Entrevistado: Ali, devido às próprias características dos alunos, ali já… a própria idade em si, 

era uma escola muito grande, em termos de dimensão. Depois tinha uma grande variedade 

de… até em termos de origens. Já não sendo só raças. Os grupos étnicos, por exemplo, vinham 

de outro sítio para outro. Ou seja, era uma escola um pouco… com uma grande diversidade. 

Mas de qualquer modo, o primeiro ano foi um bocado mais difícil de adaptar por razões várias. 



Porque eu estava habituado a uma outra escola, já tinha grandes afinidades então ali tive que 

arranjar aqueles recursos íntimos para ver se conquistava mais alguns colegas (risos). Então o 

primeiro ano foi um bocadinho mais difícil mas o segundo ano, depois adaptei-me bem. Depois 

fiz o 7º e 8º ano. Depois de ter concluído o 8º ano, para entrar para o segundo, ou seja, para o 

ensino secundário então ali, neste ano, voltei outra vez para a mesma cidade onde eu estava. 

Entrevistadora: Ou seja, voltou outra vez para o Lubango? 

Entrevistado: Sim, porque o meu pai voltou outra vez para o Lubango… Cumpriu lá aqueles 

dois anos, então depois voltámos outra vez para o Lubango. E no Lubango foi onde fiz a parte 

toda, do 9º até ao 12º ano e onde eu concluí, onde fiz a tal formação. Aquilo chama-se 

Instituto Médio Normal de Educação, que é IMNES. Formam professores para o 2º ciclo. 

Entrevistadora: Voltando ainda um bocadinho atrás… essa escola onde fez o sétimo e oitavo 

ano, disse que teve muitas dificuldades para se adaptar. Mas foi só por ser uma escola nova ou 

houve outros factores? 

Entrevistado: Não, por ser uma escola nova. E também porque eu ainda estava a tentar 

adaptar-me à própria cidade em si: os hábitos, é uma cidade muito mais dinâmica, muito mais 

forte, até porque é a capital do país. Então para mim, naquela altura, na idade que tinha, era 

um bocadinho ainda… foi um bocado confuso, também até para eu assumir a minha 

readaptação. Que o problema as vezes… foi deslocar-me logo. Aquilo foi muito repentino, o 

meu pai quando foi colocado para outro cargo, então foi repentino. Então aquilo também 

alterou um bocadinho a minha… o meu próprio estado psicológico. Então tive aí uma pequena 

dificuldade no primeiro ano, mas depois… 

Entrevistadora: E os professores como é que eram? Eram angolanos, eram portugueses…? 

Entrevistado: Lá eram angolanos. Naquela escola, essencialmente eram… a maior parte eram 

angolanos, aliás não tinha lá… Havia professores congoleses, do Congo, congoleses… só. Que 

eram os que davam a área de Francês. Que eu me lembre. Mas o resto eram todos angolanos.  

Entrevistadora: Havia poucos professores portugueses então? 

Entrevistado: Havia, havia. Naquela altura nem havia, porque nunca conheci lá nenhum 

professor português. Todos eram angolanos.  

Entrevistadora: E os funcionários? 

Entrevistado: Os funcionários também eram angolanos todos. 

Entrevistadora: E alguma vez notou que isso influenciava a forma como eles se relacionavam 

com os alunos portugueses, por exemplo? 

Entrevistado: Não, nunca… eu acho que, nesse meu percurso todo, pelo menos nunca registei 

qualquer tipo de episódio anormal em termos de relação, até pondo em causa mesmo uma 

minoria. Neste caso eram as pessoas de raça branca, uma minoria (risos). Nunca verifiquei 

situações assim anómalas que pudessem pôr em causa até a integração das próprias pessoas 

no seio escolar. Nunca verifiquei isso, nem da parte dos professores. Ou seja, era uma relação 

saudável, até. Eu considero uma relação muito saudável, era muito saudável. 

Entrevistadora: E então, depois, no 9º ano voltou… 

Entrevistado: Voltei para o Lubango novamente… 

Entrevistadora: E a adaptação? Como é que foi agora adaptar-se? 



Entrevistado: A readaptação… Aí já foi fácil porque, como era um sítio que eu já vivi e tinha 

muitos amigos. E na altura, quando eu regressei, muitos dos meus amigos tinham ingressado 

no IMNE, então felizmente… 

Entrevistadora: Mas espere aí, para o IMNE não, para o nono ano…? 

Entrevistado: Para o 9º ano. O 9º ano faz parte do próprio Instituto de Educação. 

Entrevistadora: Ah, ok. 

Entrevistado: Ou seja, entras no 9º ano, já estás a entrar no próprio curso de professores. 

Fazes os quatro anos até ao 12º ano.  

Entrevistadora: Que depois tem quatro anos? 

Entrevistado: Exatamente, até ao 12º ano. 

Entrevistadora: Ok. E com isso fica habilitado para dar aulas? 

Entrevistado: Fico habilitado para dar aulas ao 2º ciclo. No meu caso era a matemática e física. 

Podia dar ao 1º ciclo também, não é? 

Entrevistadora: E porque é que enveredou por essa área? 

Entrevistado: Não foi… eu sempre gostei de dar aulas. 

Entrevistadora: Mas antes de dar aulas, não sabia que gostava. 

Entrevistado: Exatamente, não. Sabe, o meu pai foi professor e então, ao longo do meu 

percurso escolar sempre acompanhei muito aquela dedicação do meu pai. Fui muito 

interiorizando aquilo e não estava a ver outras profissões. Tinha, por exemplo, uma das coisas 

que eu gostaria de ter feito é ser médico, era uma área que eu queria fazer, a medicina. Mas 

depois desapareceu-me a ideia, não é porque… não foi por outra razão, ou seja, depois pesou-

me mais a situação de ser professor. Sentia-me melhor como professor. E como eu tinha… eu 

fiz até matemática aqui em Portugal, mas a minha prioridade era a área de física, porque eu 

cheguei ainda a fazer o primeiro ano de física ainda em Angola, na faculdade. Só que depois 

vim para aqui e pronto, interrompi o curso. 

Entrevistadora: Então mas acha… aquilo que o levou a tomar a decisão de no 9º ano 

enveredar pelo IMNE, foi a questão do seu pai? 

Entrevistado: Sim, sim, sim. Fui muito influenciado, ou seja, o meu pai foi uma grande 

influência minha na minha decisão profissional. Foi, eu me revi um bocadinho nele e pronto e 

eu próprio depois também fui cimentando as minhas próprias motivações a nível profissional e 

pronto, não tinha mais outra escolha. Ou seja, o resto já não me dizia mais nada. Até as outras 

opções que eu tinha definido já não tinham mais… não pesavam muito.  

Entrevistadora: Então além do peso do seu pai, quais são as outras razões que aponta que o 

levaram a ser professor?  

Entrevistado: O facto… aliás, naquela altura havia muitas situações. A questão de ser uma 

pessoa que tem um papel importante na formação dos outros, a questão de ser respeitado 

socialmente e agora é o contrário, quer dizer, não há muito respeito. Naquela altura, eu 

recordo-me e via muito isso no meu pai por isso é que eu depois também comecei a assimilar 

muito aquelas coisas. O respeito que as pessoas tinham e… via aquelas situações todas de 

preparação de aulas, por exemplo, aquelas leituras de pesquisa que o meu pai fazia. Ele 

também dava-me alguma motivação, gostava de fazer aquilo e eu acompanhava-o durante a 



noite, aquele tempinho que ele estava lá a preparar as aulas. Então aquilo também foi dando 

uma energia interior para a profissão. 

Entrevistadora: Ele era professor de quê? 

Entrevistado: De História. 

Entrevistadora: Assim uma área oposta à sua. 

Entrevistado: Oposta à minha. Oposta à minha. Era uma área oposta. Pronto, eu sempre gostei 

da área das ciências exatas, tenho sempre alguma inclinação. Ele à partida, também  queria 

fazer uma formação nesta área mas depois enveredou para a História, mas pronto. Eu aí não 

tinha hipótese, na História, nem nada até porque não me revia bem com a História. Era um 

sacrifício, para tirar um bonzinho tinha que estar aí a matar-me a estudar tanto tempo, então 

era… comigo eram as ciências exatas, era a área das ciências exatas que eram a mais favoritas. 

Entrevistadora: Então, durante esses quatro anos, teve só formação académica ou o instituto 

também oferecia formação profissional, ou seja, também tinham estágio? 

Entrevistado: Tínhamos, tínhamos estágio porque esta formação integrava parte académica e 

profissional porque, no final do 12º ano estavas habilitado a dar aulas já com o estágio 

incluído. Ou seja, fiz estágio no 1º ciclo e no 2º ciclo. Aí ainda cheguei também a fazer o 3º 

ciclo. 

Entrevistadora: E como é que foi a experiência de estágio? 

Entrevistado: Foi óptima, foi uma sensação muito óptima. Se me recordo, por exemplo, no 1º 

ciclo, que é onde eu sentia mais dificuldades. É como tentar reagir a dar aulas, assim, a 

miúdos, quer dizer, porque eu sempre gostei de dar aulas a pessoas um bocadinho mais 

crescidas. Sempre foi a minha… sempre foi a parte que eu mais elegia para trabalhar e nunca 

me revia muito no 1º ciclo, que era uma situação… Foi engraçado porque à partida eu tinha já 

um problema: como lidar e como é que vou conseguir dar a volta para poder dar um 

determinado tema. Mas por acaso foi uma experiência muito boa e correu muito bem, correu 

muito bem. Nas outras, correu normalmente porque até eu me revia bem nas próprias idades 

dos alunos, então não tive muito problema. No 1º ciclo foi mais aquele problema de ansiedade 

para ver como é que vou ultrapassar este obstáculo. Para mim, à partida já era uma 

dificuldade abordar os miúdos e… ou seja, como é que vou passar essa mensagem para que 

eles possam apreender alguns conceitos. Então havia uma grande dificuldade da minha parte 

e… aliás, foi uma das aulas que eu preparei que mais tempo demorei. Passei uns dias aí, a 

preparar aquilo antes de dar a primeira aula de estágio. Passei vários dias ali, dias antes, quase 

que não conseguia dormir. A preocupação era tanta e aquela ansiedade, se correr muito mal 

terá, obviamente, implicações na minha avaliação em termos de prática, por isso então era 

uma ansiedade terrível. Mas nos outros níveis correu tudo bem e não tive muitos problemas. 

Senti-me bem. 

Entrevistadora: E os alunos com quem esteve a estagiar, as turmas eram formadas por alunos 

brancos, alunos de cor? 

Entrevistado: Sim, sim.  

Entrevistadora: Havia uma mistura? 

Entrevistado: Sim, havia uma mistura, eram turmas mistas. Com uma grande… ou seja, sendo 

a grande maioria, pessoas de raça negra, não é? Ou seja, as pessoas de raça branca eram a 

minoria que estavam lá nas turmas mas tinham. O 1ºciclo tinha, tinha muitos ainda. 



Entrevistadora: E sentiu algum… algum tipo de diferença de como os alunos o encaravam? 

Entrevistado: Sim, olhando um bocadinho… obviamente que os alunos nessas situações 

sempre olham… principalmente no 1º ciclo, porque no 1º ciclo os miúdos estão habituados até 

ao seu próprio modelo de mono docência implica estabelecerem relações um bocadinho 

muito mais fortes com quem leciona a própria turma. E no caso do estagiário, é como se fosse 

um intruso que aparece naquele momento. Então, até os próprios miúdos em parte às vezes 

não se sentem bem para poderem… até para questionar, para colocar determinadas situações 

em função do conteúdo que o estagiário está a dar. Ou seja, é mais nesse sentido. Eu por 

acaso, não tive razões de queixa porque houve… No início eles têm aquela curiosidade de 

saber quem é. Mas como tínhamos sempre um contacto antes, um contacto prévio com os 

alunos antes de efectuarmos a prática, então a partir daí foram-se criando já algumas relações. 

Ou seja, quando surgimos, já eles sabiam mais ou menos o que iríamos fazer, qual era o 

objectivo, era estágio. Pronto, eles já sabiam, à partida, que ‘temos aulas com o estagiário’. 

Pronto e esse contacto prévio que houve, ajudou muito a própria relação com eles, a própria 

interacção.  

Entrevistadora: Acha que o facto de ser angolano, influenciou de alguma forma a sua relação 

com esses alunos? Quer para aqueles que eram angolanos, quer para aqueles que eram 

portugueses. 

Entrevistado: Naquele momento, por acaso não me ocorreu essa situação. Até pode ter tido 

alguma influência, não é? Pode ter tido alguma influência principalmente se calhar aqueles 

alunos que eram a minoria na sala de aulas. Se calhar para eles, era um pouco… ou seja, 

poderia ser um bocado confuso não é? Não é no sentido de dizerem assim: ‘olha, está ai…’ … 

não é a atribuição da própria raça, não é? Não é o factor, mas se calhar é o haver uma 

peçazinha estranha fora do âmbito normal deles, do contexto de sala de aula. 

Entrevistadora: Qual é que era o contexto normal deles? 

Entrevistado: Ora, aquilo são… mesmo na própria estrutura da escola onde eu fiz o estágio… a 

própria estrutura da escola… ou seja, como não circula… para já é uma zona, além de ser uma 

escola pública, é um espaço muito fechado onde não circula muita gente. Não há muita 

interacção com outras pessoas extra-escola. Tirando os encarregados de educação, que iam 

para lá quando eram solicitados. Mas em relação a outras interacções com pessoas que iam 

para lá… não é com frequência que nós íamos lá. Mesmo estagiários, não era com frequência. 

Nós calhámos lá, por acaso, por sorte, naquela escola porque a direcção acedeu a que 

pudéssemos fazer o respectivo estágio mas como eles não tinham muito contacto com 

situações desse tipo então, fazia com que eles tivessem alguma… com é que eu direi… talvez 

fossem um bocadinho mais fechados, os alunos. Não estavam muito abertos à própria situação 

de professores estagiários, ou seja, não entendiam bem a finalidade. Mesmo porque nós 

próprios depois tivemos de explicar, mesmo que os professores têm ajudado no próprio 

esclarecimento da nossa situação na escola, nós próprios tivemos de reforçar outra vez para 

eles perceberem… aqui o objectivo era mais para que colaborassem mais. Para que não 

tivessem reticentes quando quisessem colocar uma questão, é como se tivessem lá a olhar 

para a professora que estivesse lá presente. Obviamente que, falando assim, de uma forma 

muito rápida, parece que é verdade mas tem influência no aluno, obviamente. Só as outras 

aulas é que foram já correndo melhor porque já começaram a conversar muito mais e depois 

passávamos um bocadinho os intervalos com eles, a brincar com eles e isso também ajudou 



muito na própria abertura dos alunos. Tanto para o meu caso, como para os meus colegas, 

ajudou à melhoria da própria qualidade das aulas seguintes. Ajudou muito. 

Entrevistadora: Os seus colegas também eram angolanos? 

Entrevistado: Eram. Eram angolanos. Tinha colegas de raça branca mas que são angolanos 

também. 

Entrevistadora: Sim, então… ou seja, os estagiários que estavam lá haviam, quer de raça 

branca, quer de raça negra? 

Entrevistado: Sim, sim. Havia de raça branca e de raça negra. Eram turmas mistas… 

Entrevistadora: Então, ao fim e ao cabo, essas crianças também estavam habituadas a ter 

professores, quer de uma cor, quer de outra? 

Entrevistado: Exatamente, estavam familiarizados, estavam familiarizados ao tipo de 

professores que tinham. 

Entrevistadora: Era algo habitual em Angola, nessa altura? 

Entrevistado: Sim, era. Nessa altura era.  

Entrevistadora: Portanto, agora neste momento, estamos a falar mais ou menos de que ano? 

Já depois do 25 de Abril? 

Entrevistado: Isto foi em 1979, sim ’79. Nessa altura… aliás quando eu estive a fazer o estágio 

já eram 1980 e tais: ’88, ’87, não… ’83/’84. E esse percurso todo de estágio estive desde ’83… 

de ’84 até ’88. E mantendo sempre esse grupo de pessoas, essa diversidade de raças. 

Entrevistadora: Então depois terminou o 12º ano… 

Entrevistado: Sim, depois terminei o 12º ano. 

Entrevistadora: E decidiu fazer o quê? 

Entrevistado: E aí o que é que decidi? Em Angola por norma, os professores… os indivíduos 

que concluíam o ensino médio, que seguissem aquela área, área de ensino profissionalizada, o 

que é que faziam: tinham que parar durante dois anos e serem colocados numa das províncias 

ou num dos municípios. Ou seja, para exercerem a prática. Ficaria lá durante dois anos, só 

depois daqueles dois anos é que eu me poderia candidatar à faculdade. Exatamente. E eu 

então também passei por este percurso, quando concluí, fui colocado num dos municípios 

onde fui dar aulas durante dois anos. Depois é que regressei e ingressei no curso de Física. 

Entrevistadora: Então e esses dois anos foram dados no meio rural, no meio urbano…? 

Entrevistado: Não, não é bem rural. É semi-rural. 

Entrevistadora: É intermédio. 

Entrevistado: É intermédio, é intermédio, não é muito rural. Os alunos que faziam parte do… 

ou seja, do próprio círculo escolar é que eram… muitos deles vinham do meio rural e 

deslocavam-se a grandes distância mesmo. Vinham de muito longe, vinham de meios rurais. 

Os alunos é que era mais nesse sentido, mas o próprio meio não. Era um bocadinho… 

intermédio, mas pelo menos tem aquelas condições básicas que um meio normal, não é? Que 

nós consideramos semi-normal têm.  

Entrevistadora: Você aí começou a trabalhar então? 

Entrevistado: Exatamente. 



Entrevistadora: Então ainda antes de avançarmos para antes de quando começou a trabalhar, 

como é que você caracterizaria o seu percurso escolar? Até esse ponto. 

Entrevistado: Até aquele momento? 

Entrevistadora: Que tipo de aluno é que acha que foi? Como é que foi o percurso? 

Entrevistado: Por acaso não tenho razões de queixa em relação ao meu percurso escolar. 

Obviamente que a minha intenção nunca era… senti-me um bocadinho desiludido quando 

conclui o 12º ano porque eu pensava que não iria parar, iria dar logo continuidade, ingressar 

logo para a faculdade e não o pude fazer. Esta é a única parte do meu percurso escolar que me 

senti um bocadinho atraiçoado.  

Entrevistadora: Queria continuar logo… 

Entrevistado: Queria continuar logo, entrar logo para a faculdade e continuar. Até porque 

queria concluir rápido. 

Entrevistadora: O que é que acha que o influenciou no seu percurso escolar? 

Entrevistado: Ah, várias coisas. As próprias relações que eu estabeleci, os meios em que 

passei…. 

Entrevistadora: Relações que estabeleceu com quem, por exemplo? 

Entrevistado: Com colegas, com professores. Eu recordo-me, por exemplo, uma das situações, 

para além do meu pai, uma das outras situações que… Quando andei no 5º ano, normalmente 

eu tinha uma professora de Ciências. Era angolana de origem portuguesa, é branca. E ela… 

pronto, ela gostava de me ver muito a falar nas aulas e muitas vezes ela preparava-me as aulas 

e colocava-me lá em frente da turma para eu falar sobre um determinado tema e dar aos 

outros. Ou seja, aquilo… eu comecei-me a habituar um bocadinho já à profissão a partir do 5º 

ano. Ou seja, não é muito frequente, não é? Não é muito normal porque é uma altura, é uma 

idade ainda em que a pessoa não tem umas ideias bem definidas e eu naquela altura já tinha 

tudo bem decidido em relação… a única oscilação que eu tinha era com a medicina. Era a única 

oscilação que eu tinha. Mas já tinha a ideia vincada de que a profissão de professor não vai 

escapar. Independentemente de, se eu for médico ou não, terei que ser professor.  

Entrevistadora: E aí foi essa professora também que o influenciou? 

Entrevistado: Exatamente. Essa professora também teve uma grande influência em mim. Teve 

uma grande influência. E era uma pessoa que apoiava muito porque as aulas felizmente 

corriam bem, obviamente que ela as tinha preparado já, não é? Eu tinha uma preparação mais 

secundária para poder falar um bocadinho, para poder interagir com os próprios colegas, mas 

de qualquer modo, também teve um grande peso nesta minha decisão. Para a opção 

profissional que eu escolhi. 

Entrevistadora: E houve mais algum professor que o tenha influenciado? 

Entrevistado: Não, assim em termos de decisão, não. Alguns outros tiveram aquelas 

influências indiretas, em termos de competência, aqueles professores extremamente 

competentes. Ou seja, com alguns professores aprendi o rigor, o que é que… ou seja, aprendi o 

que é que exigir a um aluno é sempre essencial para que o aluno se aplique. Ou seja, a 

exigência e o rigor são coisas essenciais, são ferramentas essenciais para o sucesso de cada 

aluno. E isso, não tinha aprendido isso antes da minha formação mas aprendi ao longo da 



interacção que eu tive com aqueles professores. Que, por acaso, foram muitos que passaram 

por mim e eram extremamente rigorosos. Rigorosos e competentes. 

Entrevistadora: Há bocadinho disse que os seus colegas também o influenciaram no seu 

percurso escolar. De que forma? 

Entrevistado: Sim, por exemplo estes tais momentos de aula em que eu interagia com eles, 

muitos reviam em mim qualidades de um bom professor. De um futuro bom professor, quer 

dizer, não era um bom professor mas um futuro bom professor. Qualidades em termos de 

relação, a abertura que eu tinha para com eles, para além de ser meus colegas, eu sentia-me 

aberto às questões que me colocavam. O que não seria normal não é? Até porque como tinha 

limitações em termos do próprio conhecimento científico, tinha algumas limitações para não 

poder enfrentar muitas questões. E eu não, eu próprio provocava essas situações de 

interacção na turma. O que eles achavam estranho era naquela altura, ‘como é que ele vai 

estar a pedir isso?’, ‘tudo muito bem a professora tem de preparar as aulas, mas como é que 

tens essa capacidade?’. Então no intervalo diziam ‘epá, muito bem!’, aqueles favorzinhos 

indiretos. Então cada vez mais, ou seja, eu fui reforçando aquilo que eu tinha decidido e eu vi 

logo ‘acho que não tenho outra opção: vou ser mesmo professor e é aquilo que quero ser’. E 

daí em diante já não foi muito difícil enveredar para o ensino. 

Entrevistadora: E existem mais alguns factores que o levaram a ter o percurso escolar que 

teve? 

Entrevistado: Não, assim que tiveram grande influência? Não. Tirando… esses eu acho que 

foram os mais marcantes. Foram os mais marcantes porque os outros, que eu tenha assim 

algum registo forte, de grande peso, não. Tirando esses… essas situações foram as mais 

marcantes. É, foram nesses pequenos elogios dos colegas e nas interacções que eu tive com 

determinados professores. E pronto e por último o meu pai, obviamente que era todos os dias, 

por isso era uma boa dose de influência. 

Entrevistadora: Ele também era exigente consigo? 

Entrevistado: Era muito exigente. Era muito exigente. Alias, uma das coisas que ele dizia 

sempre, e diz, até agora – agora está reformado mas, diz sempre – é… na altura ele dizia 

sempre: ‘se queres ser um bom professor, então tens que te aplicar muito naquilo que tu 

fazes. Uma das coisas que tens de ter é saber pesquisar: tens de ler muita informação, tens de 

procurar informação. E tens que te informar, todos os momentos.’ Por isso, uma palavra que 

não aprendi… ou seja, durante a minha formação profissional. Aprendi já com ele, na altura 

quando ele me dizia isso - porque eu sempre lhe dizia ‘quero ser professor’ e ele dizia ‘ tu 

pensas que ser professor, se calhar, é fácil, como estás a decidir de uma forma tão rápida. Tu 

pensas que ser professor… tu vês o que o pai faz, o que o pai passa, estás disposto a fazer isso 

tudo?’, ‘faço, então não faço?’. ‘Então pronto, tens essas ferramentazinhas essenciais para 

poderes cumprir e pô-las em prática para poderes ser um bom profissional. Um bom 

professor, um bom profissional.’ 

Entrevistadora: E os seus irmãos seguiram esse caminho também ou não?  

Entrevistado: Não, os meus irmãos não. Nenhum… quer dizer, tenho uma irmã só. Um irmão 

que seguiu esta área. Os outros estão mais na área de empresariados. 

Entrevistadora: Então, quando fez o estágio, houve algum choque, no sentido de começar a 

dar aulas e estar perante uma turma ou foi algo natural? 



Entrevistado: Não, houve um choque, no 1º ciclo houve um choque. No 2º ciclo e 3º ciclo não 

foi uma coisa… mas sabe que, normalmente o estagiário, o momento de estagiário é sempre o 

momento terrível porque temos aquela ansiedade de como é que as coisas poderão correr. 

Até porque, como pensamos logo na avaliação e aquilo começa a pesar-nos um bocadinho. 

Enquanto que já como profissional a ansiedade é pouca porque já tenho ferramentas de 

defesa: o que é que devo fazer, o que é que não devo fazer. Mas um estagiário vai sempre um 

bocadinho, como alguém que se atira no meio da selva e não sabe o que é que pode 

encontrar. Podem reagir bem, podem reagir mal. Em função do teu desempenho podes ter 

boas interacções ou más interacções e as coisas correrem mal e aquela ansiedade de pensar 

que corre mal e vai ter peso na minha própria avaliação, às vezes inibe-nos um bocadinho na 

própria relação até com os próprios alunos. Tentar cortar logo… tentar procurar logo algum 

mal emergente dentro da sala de aula para ver se podes logo mandar parar. Estás sempre 

tenso. Ou seja, enquanto a aula não terminar, estás sempre tenso.  

Entrevistadora: E antes de começar a ser professor, quais é que eram as suas expetativas em 

relação à profissão? O que é que achava que ia encontrar, apesar de já ter um certo 

conhecimento de casa mas, quais é que eram as suas expetativas? 

Entrevistado: Não, o que eu pensava era… na altura não é? Para já, na altura, as minhas 

expetativas na altura eram muito elevadas, como tinha grande motivação pessoal para o fazer 

então as minhas expetativas eram muito elevadas. E não me afetava muito a situação do 

próprio estado do professor. O próprio estado do professor, no sentido salarial, a própria 

forma… o que me levava eram aqueles valorzinhos que me levavam para o cumprimento de 

alguma coisa útil para os outros. Era aquilo que eu pensava, dentro não tinha assim… as 

minhas expetativas eram elevadíssimas nesse sentido. Agora… 

(Entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Mais no sentido dos valores pessoais do que… não tanto na carreira? 

Entrevistado: Exatamente. Não muito na carreira. A carreira foi… as expetativas sobre a 

carreira foram surgindo ao longo da prática que eu fui fazendo. Ou seja, eu fui superando 

determinadas situações. Não tive muito aquela situação de ‘Epá, acabei a formação agora 

afinal estou arrependido’ ou ter algum momento de arrependimento por aquilo que eu tinha 

criado antes, as expetativas elevadas sobre a profissão, ter tido algum choque. Não tive. Não 

aconteceu isso. Antes pelo contrário, integrei-me bem e acho que as condições naquela altura 

eram até favoráveis para um docente. Eram boas. Por isso não tinha… não prejudicou em nada 

as expetativas que eu tinha criado antes da formação. 

Entrevistadora: Então as suas expetativas eram mais naquilo que iria influenciar na vida dos… 

(entrevistado interrompe) 

Entrevistado: Na vida dos outros, exatamente. Essencialmente na vida dos alunos não é? Era 

mais: ‘o que é que eu poderia… que influência vou exercer e o que é que serei, o que é que 

marcarei na vida, no percurso escolar deles?’ era nesse sentido que eu pensava sempre, ou 

seja, naquela valorização: ‘epá, o que é que eles vão falar… mais tarde, o que é que dirão sobre 

o professor X.’ Se tive algum peso e, portanto, no próprio percurso deles, tendo em conta 

aquelas ferramentas todas que eu referi há bocadinho: do rigor, da exigência, da própria 

colaboração, da orientação, também, nesse sentido. Então tinha sempre, aquilo que eu 



colocava em cima e pensar assim: ‘espero que isso tenha influência sobre eles’, porque a 

minha realização pessoal era a satisfação deles. É aí onde eu me sentia bem.  

Entrevistadora: Mas por vezes, esse rigor e exigência não são assim muito bem recebidos 

pelos alunos… 

Entrevistado: Sim! Não, não, não, de todo (risos). Porque há aqueles alunos que 

potencialmente poderiam ser bons alunos, ou seja, com bons resultados, sem terem… o 

problema às vezes é a orientação. E na orientação, também está presente a própria exigência. 

E alguns, ao serem exigidos, têm a ver com os próprios hábitos de trabalhos deles. Obviamente 

que, um professor que exige muito, também pode se tornar um perigo para o aluno neste 

sentido. Porque se ele não está habituado a trabalhar em determinadas situações com muito 

rigor, obviamente que ele acaba por… ou seja, aquela pessoa começa a ser um obstáculo. E 

muitos deles podem sentir aquelas razões, aquelas observaçõezinhas que eles fazem: ‘o 

professor é muito chato, está sempre a insistir para eu fazer, isso e isso…’, ‘pois é, mas se 

queres conquistar determinadas coisas, a nível do conhecimento, tens de o fazer e com rigor. 

Porque se não fizeres com rigor não tens esforço’. Isso é sempre complicado também. Podes 

criar… para aqueles alunos que são receptivos à sua posição em termos daquilo que fazes é 

bom. Mas há aqueles alunos que podem ter algum conhecimento, algumas capacidades para o 

fazerem, mas devido a este problema de dedicação e aplicação nas tarefas, eu posso servir de 

obstáculo. 

Entrevistadora: Então e como é que eram os alunos que foi encontrar naqueles dois anos? 

Entrevistado: De produção obrigatória? Foi… para já foi uma diversidade de alunos. Porque 

aquilo era um município e era… na altura o país estava numa situação de guerra e então… Eu 

dava aulas ao curso diurno, de alunos mais novinhos não é, e à noite dava aulas também aos 

alunos. Então tinha aquela diversidade de alunos que são distintos, obviamente não é, em 

termos de abordagem e em termos também de relações. Obviamente, lidar com um aluno 

adulto não é de igual modo, ou seja, a mesma forma para lidar com um aluno mais ou menos 

com 12, 11 anos, 13, 14. Por isso foi diferente, mas foi compensatório. Aqueles dois anos 

foram muito bons para mim. Foram muito bons, em termos de crescimento profissional foram 

muito bons. Tanto no campo científico, como na própria minha afirmação também como 

professor. Cresci muito naquela altura. Mesmo não tendo feito - na altura tinha feito só o 12º 

ano – mas tinha tido efeitos muito bons na minha prática. 

Entrevistadora: Mas cresceu muito a nível profissional… 

Entrevistado: Profissional. 

Entrevistadora: Especifique mais um bocadinho: em que termos? 

Entrevistado: Não, cresci a nível profissional em termos… na própria gestão do próprio 

currículo, nas próprias estratégias, estratégias de ação e intervenção no contexto de sala de 

aulas com alunos, bem como olhar… colocar-me do lado oposto. Ou seja, no lugar do aluno 

que é aquela perspetiva que às vezes inicialmente nós não a colocamos. Porque no início da 

carreira, nós às vezes temos esse problema, não é, primeiro tu como procuras uma afirmação 

tua, aliás alguma marca, marca entre aspas, mas cada professor sempre cria o seu estilo, ou 

seja, eu… quero que para os meus alunos, eu seja isso. Não é criar um modelo mas eu quero 

que eles me vejam neste sentido. Definindo aquilo que eu pretendo com eles e é isso, para 

que se tornem bons alunos, preciso que sejam rigorosos e que trabalhem muito e que 



cumpram, mas que participem essencialmente. Porque o conhecimento é partilhado e para o 

adquirirmos, temos de partilhá-lo. Se não houver debate… vocês não são meras caixas para 

depositar conteúdos. Vocês têm… vão abrindo as vossas pequenas caixinhas que vocês têm no 

vosso cérebro, vão abrindo em função daquilo que vocês vão apreendendo. Mas 

compreendendo essencialmente aquilo que estão a tratar. É mais nesse sentido. 

Entrevistadora: E os alunos que encontrou, eram angolanos, portugueses…? 

Entrevistado: Eram angolanos, eram angolanos. Aí naquele meio eram todos angolanos. 

Entrevistadora: Todos? Não havia brancos? 

Entrevistado: Não, não, não. Tive… não, não, aí não havia brancos. Naquele contexto não 

havia brancos. 

Entrevistadora: E professores, havia? 

Entrevistado: Brancos também não. Não. Não havia. 

Entrevistadora: E depois? Acabou esses dois anos… 

Entrevistado: Acabei aqueles dois anos. Lá vou eu novamente para o Lubango, e foi quando 

ingressei na faculdade, no ISCED, instituto Superior de Educação. E ingressei então em Física.  

Entrevistadora: Foi tirar a licenciatura em Física? 

Entrevistado: Estava a tirar a licenciatura em Física. Fiz o primeiro ano, só que no final do 

primeiro ano é quando tive uma oportunidade para sair fora do país para estudar fora, neste 

caso aqui para Portugal.  

Entrevistadora: Como é que surge essa oportunidade? 

Entrevistado: A probabilidade até veio do nada. Aquilo… o que é que eles necessitavam? À 

Delegação Provincial de Educação tinha-lhe sido solicitado alguns professores jovens, muitos 

jovens, para que pudessem frequentar um curso de… naquela altura era Educação Cultural. 

Teria feito Educação Cultural. E eu tenho uma pessoa, neste um caso um familiar, que 

trabalhava na delegação que me questionou se eu estaria interessado em sair fora do país.  

Entrevistadora: Era para ir para onde? 

Entrevistado: Era para vir para Portugal. Se estava disposto para sair para fora do país, para 

fazer um determinado curso. 

Entrevistadora: Mas era licenciatura ou era só uma formação? 

Entrevistado: Era licenciatura. E na altura eu pensei… pesou-me um bocadinho porque eu 

estava a fazer Física e estava a ouvir, quando me disseram que era Educação Cultural, eu disse: 

‘Epá, Educação Cultural… isso tem a ver comigo?’, não me identificava com o curso. Mas de 

qualquer modo, naquele momento a minha intenção era sair, quer dizer, precisava sair fora. 

Para mim, não era prioritário se fosse Portugal ou outro país, não me interessava qual era. O 

meu problema era sair do país naquele momento. Era sair. 

Entrevistadora: Mas porquê? 

Entrevistado: Não, era algo… questões de mudança. Era questões de mudança, não era pela 

situação em si mas era questões de mudança. Outro desafio. Era ver o outro lado, tentar 

descobrir alguma coisa noutro país, ver mais alguma… outros horizontes. É. Era mesmo nesse 

sentido. Não foi mais… não foi por razões de ‘não, isso está muito mal e eu tenho que ir 



mesmo’. Não, foi mesmo aquela situação de ‘quero abrir mais os meus horizontes’. E foi assim. 

Então deixei o curso por fazer. E embarquei para Portugal. 

Entrevistadora: Foi para onde, para que cidade? 

Entrevistado: Quando cheguei a Portugal, fui para a Covilhã. Vim lá do calor, vou logo para ali 

para onde é que era um gelo terrível. 

Entrevistadora: Conhecia alguém la? 

Entrevistado: Não. Não conhecia ninguém. A sorte é que éramos colocados… tinha outros 

meus colegas angolanos também. Então fomos para lá, éramos cinco.  

Entrevistadora: E a Covilhã era uma sociedade naquela altura… 

Entrevistado: Era fechada ainda. Muito fechada. 

Entrevistadora: E como é que foi o choque de chegar à Covilhã? Se é que foi choque, se calhar 

não. 

Entrevistado: Quer dizer, no início… Eles tinham já pessoas que estavam… havia pessoas 

indicadas até que se responsabilizavam pela receção dos alunos na nossa condição. Os alunos 

dos PALOP’s, neste caso. E são as pessoas com as quais nós tivemos o primeiro contacto, quer 

dizer, interagimos mais com elas, não é? Antes de termos criado aquelas amizadezinhas com 

os outros colegas, porque naquela altura, tivemos que repetir o 12º ano. Ainda não tive de 

entrar logo para a faculdade para frequentar o curso de educação cultural. 

Entrevistadora: Então teve de ir para uma escola secundária?  

Entrevistado: Tive que ir para uma escola secundária. 

Entrevistadora: Já com quantos anos? 

Entrevistado: Tinha 22 anos. Ou seja… 

Entrevistadora: Voltar ao lugar de aluno. 

Entrevistado: Exatamente. Voltar ao lugar de aluno. Então fiz lá o ano letivo. 

Entrevistadora: E como é que foi? Era lá o único aluno angolano, de cor, ou havia mais? 

Entrevistado: Não, era o único. Era o único. Aí na turma era o único.  

Entrevistadora: E como é que foi essa entrada assim na turma? 

Entrevistado: Não, até… Olha, por acaso não tenho razões de queixa porque fui bem recebido. 

Agora, não sei se, à partida, tinham sido preparados os colegas antes de eu ir para a turma. 

Mas penso que não. Era uma turma boa com características… As pessoas… os colegas todos 

tinham características especiais. Eram muito cooperantes, ou seja, ajudavam-me muito. Não 

sei se… obviamente que eles olhavam também para a minha situação um bocado… a pessoa 

vem deslocada, quer dizer, vem lá de Angola, não sei quê e tal, não tem família aqui e 

obviamente que isso, se calhar a eles pesavas-lhe de outra forma. Então tinham sempre aquela 

preocupação de: o que é que eu quero, se preciso de alguma ajuda, se quero algum material 

escolar… 

Entrevistadora: E faziam muitas perguntas sobre Angola, ou não? 

Entrevistado: Faziam, faziam. Muitas, muitas. Faziam muitas perguntas. Nos intervalos, aliás 

passávamos os intervalos, eu a responder às perguntas que eles colocavam sobre Angola. 

Porque, pronto, muitos deles tiveram avós que viveram lá. Avós e tios, já viveram lá, então eles 

como não conheciam, tinham aquela curiosidade para ver se aquilo que os avós lhes 



transmitiam correspondia exatamente à verdade. Então, ali eu era a pessoa mais indicada para 

poder satisfazer algumas curiosidades deles. E mesmo aqueles que não tinham lá fora 

familiares, também tinham curiosidade de saber como é que era Angola. Como é que aquilo é. 

Principalmente, como aquilo estava em guerra naquela altura, então perguntavam-me muito: 

‘onde é que tu vivias? Então se lá é guerra!’. Ou seja, a situação de guerra eles pensavam que 

era em todo o lado. Ou seja, aí não havia cidade nem nada, era porrada por todo o lado e… ou 

seja, a pessoa anda aí a fugir para… ‘então e lá, vocês… lá não conseguia estudar, não é?’ e eu 

disse: ‘não, estudava, então, estudava à vontade. Não havia guerra onde eu estava.’, ‘ah, 

então…não?’, ‘não.’. Então a partir daí também começaram a ser também esclarecidos sobre a 

própria situação do país. 

Entrevistadora: Então e a sua relação como os professores? Como é que os professores o 

receberam? 

Entrevistado: Ah, foi boa. Foi boa. Tive uma boa relação com os professores. Foi muito boa. 

Não tive razões de queixa de… aliás, o tempo todo que fiquei lá, senti-me muito bem, não 

tinha razões de queixa. Estavam sempre disponíveis, a apoiar-me muito, apesar de que… 

pronto, eles também reconheciam que eu não tinha muitas limitações, por isso… A própria 

minha integração na turma foi fácil também nesse sentido. Porque talvez se tivesse tido mais 

dificuldades, talvez teria ocorrido… teriam surgido outros cenários, não é? Penso eu, penso eu. 

Até poderia… pode ser que não. Mas pela própria estrutura, a forma da turma, penso que 

também ajudou muito porque eles são muito colaborantes, são pessoas que interagem, são 

pessoas afáveis. Não há lá nenhum aluno que eu… nenhum colega que eu me recorde que eu 

diga assim… que era um indivíduo que estava lá, que era anti-social, que não era sociável. Mas 

toda a turma era… E não era só em relação a mim: em relação à turma toda, aos colegas todos. 

E interagiam bem, tinham boas interações. 

Entrevistadora: E sente que… Como é que era a sua relação, por exemplo, com os 

funcionários? 

Entrevistado: Era boa, dava-me bem.  

Entrevistadora: Nessa escola havia muitos alunos de cor ou não? 

Entrevistado: Não, eram muito poucos. Eram pouco, pouquíssimos. 

Entrevistadora: E em relação aos encarregados de educação dos seus colegas? Como é que 

era? Receberam-no bem?  

Entrevistado: Nunca tive problema. Para já, tive grandes amizades, porque é assim, houve 

colegas que tornaram-se muito meus amigos e depois tive eu a possibilidade ou a sorte de 

conhecer os encarregados de educação que se davam bem comigo. Também não, nunca… 

nunca… Aliás, o meu percurso todo, já aqui em Portugal, em relação a esta situação, nunca tive 

nenhum problema que assim que me marque, de forma negativa. 

Entrevistadora: Nunca houve uma situação negativa? 

Entrevistado: Não, não. Assim, algum dissaborzinho que me fizesse ou que pusesse em causa 

até a minha raça, não é? Mas não, felizmente sempre tive muitos amigos. Pelas turmas que eu 

passei sempre tive boas relações e nunca houve situações… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: E nunca houve nenhuma reação dos alunos? Porque cá em Portugal é mais 

raro, é bastante raro, vermos um professor de outra origem… 



Entrevistado: Ah sim, sim, sim. De raça negra. 

Entrevistadora: Quer de raça negra, quer de outra qualquer. Não é normal, é sempre o 

estereótipo é o professor branco e cá em Portugal não é muito comum. Por isso é que eu lhe 

pergunto se nunca teve assim uma reação de surpresa, uma má receção, ou uma receção 

positiva. 

Entrevistado: Não, não. Aliás as minhas reações de surpresas são positivas, ou seja, no sentido 

de, a partir de… ou seja, isto foi o primeiro ano que fui dar aulas, que fui colocado. Pronto, eu 

pensava assim: ora, obviamente que a impressão que eles tinham inicialmente, pensavam 

sempre que o professor de raça negra, é mais formado em desporto. E eles ligavam muito isso 

porque pensam logo: ‘as pessoas de raça negra são boas, praticam muito desporto, são boas 

desportistas, por norma são boas desportistas.’ E então, às vezes eles associavam, quando 

diziam: ‘eu tenho um professor negro’, pensavam logo um professor de educação física. 

Comigo foi o contrário porque era professor, ainda por cima de matemática, quer dizer, aquilo 

era: ‘ei pá, professor de matemática?!’. Alguns não é pelo facto… não faziam por mal. E diziam 

mesmo: ‘nunca vi um professor negro. Nunca vi.’, curiosos ‘nunca vi um professor negro que 

dá matemática. Não sei, não conheço, professor. Por isso eu estou curioso. Estou curioso 

porque eu nunca vi, professor.’ Era mais a situação mais deles próprios estarem curiosos, não 

é no sentido de porem em causa, ou seja, a competência. Podiam pensar assim: ‘ah é negro, 

como é que esse malandro é professor de matemática? Não deve saber nenhum, não entende 

patavina nenhuma disso.’ Não, nunca tive problema e cada vez mais vou ficando sempre 

surpreendido com a reação dos próprios alunos. Apesar de que, obviamente agora há mais 

abertura, não é? No início ainda era difícil porque… Já dei aulas em meios pequenos onde 

praticamente o negro sou eu. Ou seja, passo por ali, mesmo ao pé, naquelas interações que eu 

tenho com pessoas que não pertencem ao meu meio escolar mas que fazem parte da vila onde 

eu estava a trabalhar mas sempre me dei bem, ou foi sorte minha, por um lado, também, ou 

então também a forma como eu me relaciono com as pessoas. Também, se calhar é 

proporcionável a essas boas relações que nunca colocaram em causa a minha situação. 

Entrevistadora: Fez então o 12º ano. E depois, o que é que lhe aconteceu? 

Entrevistado: Fiz o 12º ano. Depois do 12º ano vim para Lisboa. Estava a aguardar um tempo 

porque eu tinha que ingressar na faculdade, então aguardei um tempinho até entrar na Escola 

Superior de Educação de Santarém. Depois saí daqui, durante aquelas férias… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Escola Superior de Educação de Santarém, para que licenciatura? 

Entrevistado: Variante de Matemática – Ciências. No primeiro ano… Porque é assim, quando 

fui para lá, para a faculdade, não havia ainda a variante de Matemática – Ciências. Então o 

primeiro ano, ainda tive de fazer o primeiro ano de educadores de infância. Fiz ainda o 

primeiro de Educadores de Infância. Só no segundo ano, ou seja, segundo ano de educadores 

de infância é que mudei de área, porque na altura foi o ano em que abriu a variante de 

Matemática – Ciências. Então voltei novamente para o primeiro ano com as equivalências 

mínimas não é, por causa das áreas que são totalmente diferentes, principalmente na área da 

psicologia, pronto, isso aí eu não tinha problema - foram-me dadas equivalências - e ingressei 

então no curso de variante. Foram os primeiros docentes da escola a saírem com formação em 

matemática da variante de matemática- ciências. 



Entrevistadora: Havia uma grande diferença entre aquilo que tinha aprendido em Angola, 

quando fez essa mesma variante, comparado com aquilo que teve a aprender cá? 

Entrevistado: Não, uma grande diferença não digo. Havia diferença era na própria abordagem 

do próprio programa. Os conteúdos, da maneira que eram tratados e nos níveis a que eram 

tratados. Eu, por exemplo, no 12º ano quando fui… em Angola, já dava na altura integrais e 

quando cheguei aqui, quando fui para a Covilhã, ingressei no 12º ano, eles não davam, não 

sabiam nada daquilo, o que era uma integral, não, porque não davam isso. Davam aquela 

parte dos limites e pronto, esta parte também abordavam, é mais no sentido do conteúdo só. 

Só, mas não havia uma grande diferença, talvez até pelas características da área que eu escolhi 

também, se calhar foi por isso. Se fosse talvez uma outra área de humanidades, se calhar 

talvez teria sido mais complicado.  

Entrevistadora: Mas mesmo em termos das psicologias, das pedagógicas… 

Entrevistado: Sim, sim, sim, didáticas.  

Entrevistadora: Então e como é que foi fazer? Teve de estar a repetir…? 

Entrevistado: Tive de estar a repetir algumas cadeiras e matriculei-me noutras que faziam 

parte do próprio curso… 

Entrevistadora: Fez estágio? 

Entrevistado: Sim, sim, fiz estágio. Ainda no curso de educador fiz estágio ainda, no primeiro 

ano. (Risos) Aliás, esta é a parte do meu percurso escolar em Portugal, quer dizer, rio-me dele, 

de vez em quando rio-me, porque eu não me estava a ver… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: A ser educador de infância… 

Entrevistado: A sentar num jardim-de-infância e estar lá a trabalhar com os miúdos, quer 

dizer, nunca me passou pela cabeça. É mesmo aquilo que foi um acidente de percurso mesmo. 

Quer dizer, não havia outra dúvida, era um acidente de percurso. Eu andava todo o ano 

desmotivado mesmo por estar ali. Mas mesmo assim fiz o estágio.  

Entrevistadora: E com todos esses acidentes de percurso e com ter de voltar a repetir muitas 

das cadeiras e ter que estar outra vez a estudar, o que é que o fez continuar? 

Entrevistado: Uma das coisas que me fez continuar, o que sempre me serviu de motivação foi 

a própria área de formação. Ou seja, a própria variante, como era matemática e ciências, 

então pronto, aí identificava-me melhor. Apesar de ser um doentezinho um bocadinho pela 

física, mas pronto já me satisfazia bem estar em matemática do que estar, por exemplo na 

área de professores de infância. De longe, era uma diferença abismal e muito bom foi o 

momento quando surgiu a própria variante de matemática e ciências para poder fazê-lo.  

Entrevistadora: E nessa altura estava a pensar trabalhar em Portugal ou estava a pensar, 

quando acabasse o curso, voltar para Angola?  

Entrevistado: Não, estava a pensar voltar para Angola. Quando concluísse queria ir embora, 

nunca tive… nunca tinha traçado algo para permanecer aqui muito tempo. Mas depois de ter 

trabalhado achei por bem dar aulas aqui até para ganhar mais alguma… Não é pelo facto de, 

como já dei aulas em Angola, obviamente que o meu problema não era a situação de… ou seja, 

ver até que ponto vou melhorar em termos de prática. Já não era a questão, não era aquela. 

Era mesmo a questão de contenção, de mais um tempinho e depois ir embora. Porque tinha 



objetivos para fazer mais alguma formação para além da licenciatura. Foi uma das coisas que 

me fez ficar mais tempo. 

Entrevistadora: E como é que foi a sua experiência de estágio? Porque, se em Angola o estágio 

era com alunos que já estavam habituados a ter professores de cor, aqui já não era esse o 

caso. 

Entrevistado: Exatamente, aqui o caso era… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Como é que foi a receção dos meninos da pré-primária, do jardim-de-infância? 

Entrevistado: Por norma, o que nós pensamos sempre, e a pessoa pensa sempre nisso: ‘eles 

não estão habituados a ter um professor negro à frente e de repente vou aparecer lá eu. Ou 

seja, em vez de eles ficarem atentos, se calhar vão estar a tentar é prejudicar a aula ou a 

sabotar.’ 

Entrevistadora: Pensou nisso… 

Entrevistado: Pensei, pensei. Pensei várias vezes: ‘Vão querer sabotar a aula’. E o problema 

era pensar: ‘Que tipo de ferramentas vou utilizar para poder evitar uma situação destas dentro 

da sala de aulas?’ Isso ocorreu-me várias vezes.  

Entrevistadora: Quer para o jardim-de-infância quer para os outros grupos? 

Entrevistado: Exatamente, ocorreu-me várias vezes. Felizmente ultrapassou as minhas 

expetativas baixas que eu tinha em relação a essa relação, ou seja, ultrapassei a situação de 

forma positiva. E também contribui para me ter colocado mais à vontade perante os alunos. 

Entrevistadora: Mas como é que eles o receberam? Como é que… 

(entrevistado interrompe) 

Entrevistado: Não, receberam-me bem, ou seja, eles sabiam que éramos estagiários, já 

estavam habituados a ter no sítio onde estávamos a estagiar, eles já estavam habituados 

porque iam lá muitos estagiários. Obviamente que não lhes apareceu à frente um estagiário 

negro. Nunca lhes apareceu e a situação era mais aquela curiosidade. Eles ficavam curiosos 

para saber até que ponto o professor, o que é que ele vai dizer, ou ‘o que é que vai fazer 

connosco, o que vai nos propor?’ e naquela situação de... como eram crianças obviamente 

tinham algum pensamento fértil em relação a termos de interações. Viam mais ou menos até 

que ponto… ‘vamos lá ver como é que o professor é.’. E só no final obviamente é que eu 

verificava que a situação tinha sido boa da parte deles porque depois pelo menos davam 

algum feedback pessoal para conversarem um bocadinho comigo, ‘gostamos muito da aula 

que o professor deu. Seria bom, quando é que volta outra vez? Ou não ficará nesta escola? 

Poderá ficar nessa escola ou não?’ e são aqueles pequenos elogiozitos mas que tiveram grande 

influência também e apoio. Serviram muito para eu próprio também me impor um bocadinho, 

impor entre aspas, não é a imposição em termos de autoridade mas impor-me no sentido de 

estar mais seguro daquilo que estou a fazer e no meio em que estou a fazer. 

Entrevistadora: E sentiu que a sua origem influenciou de alguma forma a sua relação com os 

seus colegas? 

Entrevistado: Não… Influenciar, influencia, obviamente que influencia. Posso, talvez uma 

influência… Não direi bem influência, talvez a forma como nós somos educados. Educados, ou 

seja, como é que nós interpretamos os nossos valores, que nós adquirimos. Obviamente que 



há uma grande diferença na própria forma que o africano se relaciona com alguém. Aquela 

relação de muito respeito para com a pessoa ou para com um adulto. Ou seja, aquela forma 

toda, obviamente que tinha influência nos colegas. Até na própria relação que eles 

estabeleciam comigo. Mas teve uma influência positiva porque facilmente eles se 

aproximavam a mim, para podermos trocar impressões de vária ordem. Pode ser de âmbito 

escolar ou não. Isso também ajudou muito. O facto de ter havido aquela diferença, ajudou-me 

muito também na própria relação com os alunos.  

Entrevistadora: Depois de então, de terminar o curso e de fazer o estágio o que é que decidiu 

fazer? 

Entrevistado: Pronto, decidi… Parei ainda dois anos. Sem fazer nada. Fiquei dois anos parado 

sem fazer nada. 

Entrevistadora: Em Portugal? 

Entrevistado: Em Portugal. Sem fazer nada porque na altura eu estava a espera de uma 

situação. Tinha feito uma solicitação em Angola para que pudesse ingressar para fazer o 

mestrado naquela altura já. Então uma situação que não correu bem, não… para além de 

qualquer documentação, mas mesmo assim depois não me foi satisfeita. Então a partir 

daquela altura, pronto, mudei de ideias, concorri logo no ano seguinte. 

Entrevistadora: Concorreu para Portugal? 

Entrevistado: Sim. Para dar aulas aqui em Portugal.  

Entrevistadora: Concorreu para o país todo ou só para algumas zonas? 

Entrevistado: Não, o primeiro ano concorri para todo o país.  

Entrevistadora: E ficou onde? 

Entrevistado: E fiquei, por acaso, próximo de casa. Fiquei em Rio Maior. Eu na altura vivia em 

Santarém. E colocaram-me em Rio Maior. Por acaso tive sorte nesse sentido.  

Entrevistadora: 2º ciclo? 

Entrevistado: 2º ciclo. 

Entrevistadora: E como é que foi, agora sim, a entrada na profissão, depois de já ter dado 

aulas? 

Entrevistado: Foi muito bom. Senti-me muito bem porque era aquilo que eu gostava de fazer e 

gosto, até ao momento, fazer com prazer. Sempre digo que não teria uma outra profissão 

melhor para mim, se não fosse professor. É aquela que me sinto totalmente realizado. Mesmo 

com as adversidades que ocorrem no dia-a-dia, no âmbito do próprio ensino. Mas nunca, em 

termos de produtividade, nunca influenciaram diretamente naquilo que eu penso sobre aquilo 

que faço. Ou seja, sempre as coloquei de parte. Como fazendo parte externa de situações que 

ocorrem no dia-a-dia, em determinados momentos do próprio ensino, neste caso. Já é o 

ensino em si que está em causa. Mas nunca interferiram muito no meu próprio percurso 

profissional, na minha motivação profissional que eu tinha para aquilo que eu fazia. Nunca. 

Entrevistadora: Então depois esteve em Rio Maior. E depois? 

Entrevistado: Sim, depois de Rio Maior acabei – como era contratado – acabei o ano, lá voltei 

outra fez mais umas feriazitas. Esperar concorrer outra vez.  

Entrevistadora: Depois foi para onde? 



Entrevistado: Depois dali de Rio Maior fui colocado em Paço D’arcos, aqui em Lisboa.  

Entrevistadora: Também 2º ciclo? 

Entrevistado: 2º ciclo. Paço D’arcos. 

Entrevistadora: E esteve lá quantos anos? 

Entrevistado: Não, fiquei um ano só. Só um ano letivo. 

Entrevistadora: E depois foi para onde? 

Entrevistado: Depois fui colocado outra vez em Lisboa. Aliás, a partir daquela altura, todas as 

minhas colocações ocorreram em Lisboa. Tirando uma delas apenas. Estive depois três anos 

seguidos aqui em Lisboa… 

Entrevistadora: Então espere aí… Foi colocado em Paço D’arcos, e depois? 

Entrevistado: Fui colocado em Paço D’arcos, depois quando concluí, concorri novamente e foi 

o ano – já não tenho a certeza se foi neste ano - que eu fui para Sardoal. Sardoal é… eu nem sei 

se aquilo é freguesia ou concelho, por acaso nunca me preocupei até com isso. Nunca tive bem 

essa noção mas pertence ao concelho de Abrantes. Sim, aquilo pertence ao concelho de 

Abrantes.  

Entrevistadora: Sim. Depois foi para aí e depois? 

Entrevistado: Depois dali fui concorrendo novamente e a partir daí naquela altura fui colocado 

sempre em Lisboa.  

Entrevistadora: Então, assim, somando tudo, está há quantos anos a dar aulas? 

Entrevistado: Vou entrar no décimo ano.  

Entrevistadora: Este é o décimo. 

Entrevistado: Uhum…  

Entrevistadora: E agora a escola onde está fica onde? 

Entrevistado: Fica em Rio de Mouro. 

Entrevistadora: Nos subúrbios de Lisboa. 

Entrevistado: Sim. 

Entrevistadora: E está há quantos anos nessa escola? 

Entrevistado: Há três anos. 

Entrevistadora: Há três anos. E quais é que são os cargos que tem desempenhado? Quer nessa 

escola, quer nas outras, que cargos  e funções é que já teve? 

Entrevistado: Não, nas outras escolas praticamente as funções que eu andei a exercer, para 

além da minha pessoal, não é, que é aquela que é indiscutível, as outras funções que eu 

desempenhei foram de direção de turma, sim. E colaboração em alguns projetos da escola. 

Sim, foram mais as funções que andei a desempenhar. 

Entrevistadora: E tem feito mais alguma formação profissional para além daquela que já 

falou? 

Entrevistado: Não, faço algumas ações de formação, só. Só para enriquecer o meu campo 

profissional. 

Entrevistadora: Mais relacionadas com a sua área científica ou mais relacionadas com a 

pedagogia? 



Entrevistado: Não, mais com a pedagogia. Com a pedagogia, principalmente no que diz 

respeito a estratégias de intervenção no contexto de sala de aulas, na gestão de conflitos, por 

exemplo. São algumas das situações que eu agora mais me preocupo. Não muito naquelas 

ações que visam a própria área científica que eu trabalho. 

Entrevistadora: E neste momento, qual é que é o balanço que faz das expetativas que tinha 

quando entrou para a profissão e de que é que acha que resultaram essas expetativas? 

Passados 10 anos, 11 anos de … 

Entrevistado: Exato, aliás como eu disse, ao longo desse amadurecimento de ideias para a 

profissão, as minhas expetativas são boas, ou seja, eu acabei por ultrapassar de forma positiva 

as minhas expetativas que eu tinha traçado inicialmente. Foram ultrapassadas de uma forma 

muito positiva em termos de realização profissional.  

Entrevistadora: Como é que sente agora que é a sua relação com os alunos? 

 Entrevistado: Ah, muito boa, muito boa.  

Entrevistadora: Mas como é que a descreveria? 

Entrevistado: Ou seja, tenho muito mais facilidade, apesar de manter sempre a minha 

exigência para com os alunos e o próprio rigor em si para não pôr em causa a própria 

aprendizagem dos alunos, mas tenho um outro lado que também acho que já o tenho há 

muito tempo mas penso que também com o tempo também melhoro, que vai-se cultivando 

também que é a própria relação humana que a pessoa tem com os próprios alunos, ser um 

bom ouvinte. Porque há alunos com mais problemas e os alunos com mais problemas 

também, o professor é um dos elementos fundamentais para poder aliviar determinadas 

situações pelas quais os alunos passam. E nesse sentido acho que esta tem sido uma outra 

parte que, por exemplo, superou as minhas expetativas. Porque, obviamente que, inicialmente 

eu tinha como parâmetros apenas o próprio processo de aprendizagem dos alunos. Não 

olhava muito para aquelas outras dimensões que dependem de fatores externos. E que 

interferem, obviamente, na aprendizagem do aluno e que estão presentes no próprio meio 

escolar. E essas são algumas daquelas situações em que eu também acho que foram 

superando as minhas expetativas no sentido de terem algum papel, ou de desempenharem 

um papel fundamental na minha própria relação com os alunos. Em contexto ou fora dele, da 

sala de aula.  

Entrevistadora: Dê-me lá um exemplo para eu perceber melhor. 

Entrevistado: Por exemplo, a relação que estabeleço com alunos que têm… que são 

carenciados, que são muito carenciados. Por exemplo, uma situação muito prática é, por 

exemplo, relativamente àqueles alunos que não têm manuais, suponhamos, e têm dificuldades 

em adquirir e às vezes mesmo com a atribuição do próprio SASE, mantêm as suas limitações 

em termos de aquisição de material. Ou seja, o facto de estes alunos serem capazes de 

manifestarem a própria situação financeira deles para comigo e pedir, de forma indireta 

obviamente, nunca o fazem de forma direta, a aquisição de determinado material, o apoio que 

eu posso prestar àquele aluno, aquilo que posso contribuir para que ele possa aprender 

quando ele manifesta vontade para aprender. Ou seja, são algumas das situações pontuais 

mas que são importantíssimas. Têm sido importantíssimas e eu tenho-me deparado com 

muitos, muitas situações. Infelizmente, não é? Infelizmente. Mas pronto, isso são partes que 

também são marcantes na minha carreira profissional.  



Entrevistadora: Anteriormente dizia, quando falava das suas expetativas, que pensava: ‘o que 

é que os meus alunos vão dizer do professor Rúben?’. O que é que acha que eles dizem? 

Entrevistado: É bom às vezes, embora eles não… eu sei que o dizem com sinceridade e embora 

o manifestem como se tivessem a brincar. Mas, ao fundo daquelas expressões, está algo, há 

algo que eles revêm naquilo que eu exijo. Daquelas expressões: ‘o professor é muito exigente, 

mas é um professor porreiro.’ Pois, e apareceram-me daqueles alunos que me disseram assim: 

‘olhe professor, eu não gosto nada de matemática e no entanto, eu acho que tenho o melhor 

professor do mundo.’ São aquelas pequenas frases, aquelas pequenas palavras que estão ali, 

obviamente estão contextualizadas, embora sejam muito abrangentes mas revelam algum 

valor, ou seja, alguma referência que os alunos têm em relação áquilo que eu sou para eles. 

Até que ponto eu tenho alguma influência na própria aprendizagem deles. Ao utilizarem 

aquelas expressões, é aquilo que eu recolho, daquelas palavrinhas é que vou recolhendo. 

Entrevistadora: E sente que a sua origem, o facto de ser angolano, influencia a sua relação 

com os alunos? 

 Entrevistado: Não, a minha origem não influencia. O que influencia, de facto, é a minha 

própria forma de ser.  

Entrevistadora: Nem mesmo os alunos que também têm origem angolana? Acha eu esses 

também não influencia de forma alguma? 

Entrevistado: Talvez. Talvez haja alunos… Isto é daquela situação em que, não sei se poderei  

estar a dizer o que é verdade ou o que é mentira mas é, pronto, aquilo que me passa de vez 

em quando pela cabeça, não é? É pensar que, se calhar, o facto de eu ser um professor de raça 

negra e por haver poucos professores negros, para aqueles alunos de raça negra, obviamente 

que seria um incentivo, principalmente aqueles – porque já há alguns que são motivados, não 

precisam muito do meu papel, ou seja, da presença do professor de raça negra para serem 

estimulados de forma a que eles próprios sejam uns excelentes alunos – mas acho que, 

principalmente aqueles que se deparam com mais problemas, aqueles que têm mais 

problemas, se calhar olham para mim e olham… não é bem como tábua de salvação, mas se 

calhar olham para ali ‘se o professor foi capaz de fazer isso’ interiormente, se calhar a fazer 

essa avaliação: ‘se ele foi capaz, eu também sou capaz de fazer’. Pronto e isso eu acho que, 

mesmo falando sem certeza mas acho que isso influencia os alunos, principalmente os alunos 

nessas situações. Tirando aqueles que já têm outro tipo de formação pessoal, em casa, mesmo 

a nível de acompanhamento, não é? Pronto, mas os outros, acho que tem influência.  

Entrevistadora: Aqueles que estão um bocadinho mais perdidos. 

Entrevistado: Exatamente. Aqueles mais perdidos, acho que tem grande influência.  

Entrevistadora: Sente que a sua origem, aquilo que também aprendeu em Angola, influencia a 

sua prática letiva, em comparação com os seus colegas portugueses? 

Entrevistado: Não… Talvez, talvez. O facto de estar embebido em dois meios diferentes, na 

própria relação prática com os alunos, cria-me alguma mais-valia. E tê-lo feito muito cedo. No 

caso de Angola, fiz muito cedo. Era muito jovem e acho que isso também, ou seja, dá-me 

algumas vantagens, não em relação a algum outro colega português, mas a mim dá-me alguma 

vantagem em termos de abordagem que eu faço aos alunos. Dá-me algumas ferramentas 

maiores, ou seja, de melhor… como é que irei caracterizá-las? Se calhar não tenho uma palavra 

certa para poder… encontrar assim uma palavra-chave que me possa colocar isso. Ou seja, se 



eu considerar como tendo um ponto de partida, e tivermos numa situação em que teremos 

que partir no mesmo momento para fazermos alguma coisa, se calhar aí eu diria que talvez a 

minha experiência seja mais vantajosa. Parto em vantagem. Parto em vantagem por ter 

embebido essas duas partes. E enriquece-me também na própria relação que estabeleço com 

os alunos. Até na própria abordagem de conteúdos, determinados conteúdos. As experiências 

que eu vivi em Angola ajudam-me também um bocadinho na própria perspetiva que eu tenho 

sobre o que vou ensinar. Como posso fazê-lo? Como é que aquilo pode ajudar, pode servir 

também para estes alunos? Ou seja, não descontextualizar as coisas, tirando daquele contexto 

coisas válidas que me podem… que aqui eu digo assim: ‘nesta situação, me enriquecem.’ Para 

além de despertarem algum interesse da parte dos alunos, poderá estar aí o efeito surpresa 

não é? E depois eles estarem um bocadinho presos à própria história que eu estou a colocar é 

importante, os leva a concentrarem-se melhor e pode aumentar também a dedicação deles 

perante aquela tarefa quando ela está envolvida. Isso em parte tem vantagens, obviamente.  

Entrevistadora: E aprendeu isso em Angola? 

Entrevistado: Sim. Aprendi em Angola. 

Entrevistadora: Disse-me há pouco que já várias vezes teve o papel de diretor de turma. Como 

é que foi a sua relação com os encarregados de educação? 

Entrevistado: Nunca tive nenhuma situação assim atípica no relacionamento que eu estabeleci 

sempre com os encarregados de educação. Ou seja, de um modo geral sempre tive boas 

relações com os encarregados de educação.  

Entrevistadora: Mas sente que a sua origem influencia essa relação ou não? 

Entrevistado: Não, penso que não. Aí nesse sentido não.  

Entrevistadora: Nem mesmo com os encarregados de educação que também sejam angolanos 

ou cabo-verdianos ou…? 

Entrevistado: Não, estes não digo bem se influenciam. Ou seja, como o tratamento em 

determinadas situações, em determinados comportamentos de alguns alunos inadequados, na 

advertência que a pessoa faz e a informação que eu presto ao encarregado de educação, nas 

pessoas que são de raça negra ou de origem africana que venham… obviamente que eles 

tenham mais facilidade em abrir os problemas comigo. Facilmente eles abrem, contam-me a 

história toda. Ou seja, em vez de me contarem um paragrafozinho ou só dizer isso, não, vão 

aos pormenores todos: ‘é assim, assim, que ele também fez isso, andou aí, veio dali, nós 

viemos daqui.’ E acabam sempre por me contar a história de origem deles todos. O que é bom, 

porque para mim, tiro sempre partido até para as estratégias que eu posso procurar para, 

mesmo a nível do conselho de turma, não é, intervir naquele determinado aluno. 

Entrevistadora: Mas os encarregados de educação já alguma vez referiram isso que me está a 

agora a dizer? Que sentem essa facilidade? Já alguma vez referiram… 

Entrevistado: Já, já.  

Entrevistadora: O que é que eles dizem? 

Entrevistado: Não, porque é… ‘sentimo-nos melhor com o professor porque o professor nos 

percebe’. A palavra é mesmo esta: percebe. Perceber no sentido, falarmos a mesma… ou seja, 

‘estou a falar com o professor, estamos a falar na mesma língua’. Por isso como não há 

diferenças aqui de raças, não há nada, à partida tudo o que lhe vou dizer não vai-lhe ferir nem 



nada. Vai estar mais aberto para me ouvir, estará mais aberto para me ouvir. É mais nesse 

sentido. 

Entrevistadora: Acha que é uma diferença de raça ou uma diferença de cultura? 

Entrevistado: Cultura, é mais cultura. E raça também, quer dizer, o facto de eu ser negro e a 

pessoa ser negra, obviamente que tem facilidade. Mas, para além da cultura esta parte 

também encoraja muito mais. Porque eu acho que, o facto de ter vindo de lá, se eu fosse de 

raça branca, não sei se a abertura seria assim tão… Não tenho bem a certeza mas penso que 

haveria alguma cautela.  

Entrevistadora: Haveria coisas que não saberia. 

Entrevistado: Exatamente situações, por exemplo, algumas situações que são mais de foro 

íntimo, de casa, que se calhar não iriam desbobinar aquilo tudo.  

Entrevistadora: E com os seus pares, com os seus colegas, como é que é a sua relação? 

Entrevistado: É extraordinária. Esta é uma daquelas que não me posso queixar. Em todas as 

escolas em que eu passei, sempre fiz grandes amizades com colegas. Fiz grandes amizades e 

apesar da curta duração que sempre fiz nas escolas, não é? Estando na condição de 

contratado, todos os anos praticamente tenho a mala atrás e vai para outros sítios. Mas em 

todas as escolas que eu fui, não há nenhuma escola em que eu tenha uma situação anormal 

que eu possa descrevê-la como tendo sido negativa no meu percurso de trabalho. Todas elas 

foram positivas, sempre fiz grandes amizades. Fiz sempre grandes amizades ao longo do ano 

letivo, em cada escola que eu fosse. E são escolas que, muitos desses colegas ainda hoje 

muitos deles recordam-se de mim e às vezes perguntam: ‘então e tal, onde é que andas agora? 

O que é que fazes, o que é que não fazes? Nunca mais, vê lá se nos visitas! Aparece lá na 

escola.’ Porque muitos já são do quadro, não é, porque andavam lá na escola. E aí não tenho 

razões de queixa. 

Entrevistadora: Quais é que são os aspetos da sua vida que identifica como serem relevantes 

para a sua profissão? Quais é que são aqueles aspetos que acha que são mais determinantes 

para o professor que é? 

Entrevistado: Uma delas, que é aquela que é assim relevante. Uma delas é a própria postura 

que eu defino logo inicialmente para com os alunos, que tem a ver com a situação, com aquilo 

que eu considero um bom aluno. Definir um bom aluno, defino-o não pelo facto de ter boas 

notas, é naquilo que ele faz no dia-a-dia, ou seja, desde que entra na sala de aulas até quando 

sai. Não só a própria postura perante as tarefas que faz mas a nível de valores. Atitudes e 

valores. É fundamental porque, forma-se, para além de fazer sempre o papel do mediador do 

conhecimento porque tenho mais ferramentas científicas, obviamente para poder ajudar e 

fazer chegar a determinados conceitos matemáticos ou a nível das ciências, é mais nesse 

sentido… esta é uma das situações que é muito relevante na minha própria prática. Esta eu 

considero crucial também. É muito crucial. 

Entrevistadora: Há mais algum aspeto da sua vida que acha que é fundamental? Do professor 

que é hoje, ou para a construção do professor que é hoje? 

Entrevistado: Exatamente. Não a outra é aquela… até pode ser relevante mas penso que não. 

Penso que não porque tem ver com a minha própria, com aquilo que eu digo sempre, renovar-

me como professor. Renovar-me no sentido de ter sempre como patamar máximo, a melhoria 

das minhas práticas. Para que me torne um bom professor. Um professor é uma palavra muito 



bonita expressá-la mas quando me refiro a um bom professor, é aquele que não é só a nível da 

competência que manifesta em determinados, em relação aos conteúdos que aborda mas 

também, os próprios valores que são valores essenciais que salvaguarda e que manifesta 

perante os alunos. E que tento passar, ou seja, passar no sentido de não de ser uma fotocópia, 

não é? Apelar para que esses valores estejam sempre presentes num determinado indivíduo, 

na própria formação integral do indivíduo não estando só em causa os conceitos científicos 

mas a formação humana que é suportada pelos valores e atitudes. Isso também são situações 

que são muito relevantes no meu próprio trabalho. São coisas que eu prezo muito durante o 

trabalho que eu desenvolvo.  

Entrevistadora: Ao longo da sua vida nota-se uma grande persistência, o continuar sempre. 

Porquê? 

Entrevistado: Porque a profissão de professor, pelo menos na minha perspetiva, é uma 

profissão que se tu não vais reinvestir em ti próprio tornas-te num professor rotineiro. Ou seja, 

sempre mergulhado nas mesmas práticas, carregado de rotinas. O conhecimento não é 

rotinas, o conhecimento é descoberta. E se é descoberta, se eu procuro descobrir alguma 

coisa, descobrir no sentido de procurar as melhores formas de intervir num determinado 

contexto de sala de aulas com os alunos, então eu próprio tenho de reinvestir em mim. Eu 

próprio também tenho de me ir descobrindo. Vou-me redescobrindo também. E isso eu faço, 

fazendo as minhas próprias formações, as formações que eu faço a partir de pesquisas que eu 

faço. Tudo isto está ligado, ou seja, esta aposta constante que eu faço, está toda, está sempre 

alicerçada à necessidade de eu me sentir um bom exemplo, estando lá à frente da sala de 

aulas com os meus alunos. E que não lhes falte nada naquele momento. É estar lá à frente da 

sala de aulas e não lhes faltar nada nesse sentido. E tendo sempre presente aqueles dois 

aspetos relevantes que eu referi. 

Entrevistadora: E porque é que acha que se tornou assim? Ou seja, porque é que se tornou 

essa pessoa que não desmotiva, que continua, que não desiste? 

Entrevistado: Essencialmente porque gosto daquilo que faço. Essencialmente. Essencialmente 

porque gosto daquilo que faço, porque eu não olho, como já referi antes, muito para os 

aspetos exteriores que são feitos contra o professor. Contra ou que incidem sobre o próprio 

professor. Não me preocupo muito com isso. Antes pelo contrário, algumas dessas situações, 

por vezes para mim são como se fossem um desafio. Se eles pensam que eu sou assim, mas eu 

não sou assim. Vou mostrar que eu não sou assim. Então vou continuar a fazer as minhas 

coisas que eu gosto de fazer para que os meus alunos se sintam bem. e que sintam que têm 

alguém que sintam que podem confiar, que está lá em frente. E que está a fazer passar alguma 

coisa, que passa alguma mensagem importante e que esta mensagem fique gravada para 

sempre. É este o objetivo não é? Agora, pode ficar ou não mas o objetivo é esse.  

Entrevistadora: E acha que, neste momento, porque há bocado falou naqueles alunos que 

estavam em situação de carência económica, acha que neste momento se consegue em 

Portugal que haja igualdade de oportunidade para todos no sistema educativo? 

Entrevistado: É difícil. Neste momento é difícil. É difícil porque a própria palavra, quer dizer… 

oportunidade para todos é no sentido de todos terem acesso ao meio escolar em questão não 

é? Agora o problema é como o fazem naquele meio e aí é que já não há oportunidade. Não há 

igualdade de oportunidades. Porque uns o fazem… Se esses alunos carenciados não tivessem 

estas tais limitações, que são gravíssimas e aflige qualquer pessoa, agora neste sentido até 



alunos de raça branca ou negra porque essas situações tocam a todos, por isso muitos deles… 

porque por vezes a situação de tristeza com a qual fico é que determinados alunos, eu sei que 

potencialmente poderia estar ali um futuro investigador, um futuro quadro competente. Mas a 

exigência que eu posso colocar, que é daquelas premissas que eu traço logo do início, 

obviamente que a minha exigência perante aquele aluno não pode ser direcionada da forma 

como faço aos outros que têm plenas condições, porque os que têm plenas condições, eu 

tenho de exigir para que façam as coisas em boas condições. Agora, naqueles alunos eu tenho 

a parte frágil deles, a parte psicológica e essa parte psicológica interfere na própria motivação 

do próprio aluno. E ainda por cima tratando-se da área da matemática não é? Na qualidade de 

professor na área de matemática. Então isso para eles é muito mais preocupante porque a 

cadeira em si já é considerada um estigma social: ‘é difícil, não consigo chegar lá.’. E se ele tem 

mais dificuldades então mais desmotivado ele fica para poder trabalhar em determinadas 

áreas do conhecimento na área da matemática, concretamente. Mas mesmo assim, tenho tido 

grandes surpresas para os alunos com grandes dificuldades económicas. 

Entrevistadora: Então acha que há outros fatores para além das dificuldades económicas que 

influenciam a não existência dessa igualdade de oportunidades?  

Entrevistado: Não, essencialmente essas. Que eu considere essenciais, é estas. Porque outros 

fatores de outra dimensão penso que não, nem estão aí presentes e são aquelas que não são 

visíveis se calhar. Podem estar mas não acho que são aquelas que acho que interferem muito 

nesse sentido. Acho que os que interferem são esses que eu acabei de referir porque são, 

porque extravasam um bocadinho o próprio controlo do próprio aluno. Ou seja, qualquer 

aluno tem algum nível de controlo sobre aquilo que faz e não o fazendo está sujeito, ou seja, 

numa situação de carências ele não consegue manter esse controlo sobre aquilo que ele faz. 

São situações que lhe tocam sempre. E como lhe tocam sempre, nem sempre são as coisas que 

ele precisa que sejam feitas, não são feitas. Devido à ausência de determinadas coisas. 

Ferramentas que não têm, que os outros têm disponíveis. Só ali, são questões 

importantíssimas.  

Entrevistadora: Bem, estamos a chegar ao fim. Não sei se tem mais alguma coisa para 

acrescentar. 

Entrevistado: Não, penso que, não sei se acabei por referir tudo aquilo que queria saber, em 

função da entrevista. Também penso que os aspetos todos que acabámos de referir são… não 

me esqueci quase de nada. Quase nada não, não me esqueci mesmo, pelo menos as questões 

essenciais que queria referir, acho que referi todas. Penso que não há nenhuma coisa a 

acrescentar que possa… 

Entrevistadora: Então quero agradecer-lhe a sua participação, o tempo que disponibilizou para 

a entrevista foi importantíssimo. Muito obrigada pelo contributo para este estudo. 

Entrevistado: De nada. 

Entrevistadora: Boa tarde. 

Entrevistado: Boa tarde. 

 

 

 

  



ENTREVISTA A UM PROFESSOR DE ORIGEM AFRICANA 

 

Data: 29 de Março 2012 

Local: Instituto da Educação – Universidade de Lisboa 

Hora de início: 17.30 

Hora de término: 18.36 

Duração: 1 hora e 6 minutos 

 

Entrevistadora: No âmbito do curso de Mestrado em Ciências da Educação área de 

especialização em Educação Intercultural, estou a realizar uma investigação sobre ser 

professor enquanto indivíduo pertencente a uma minoria étnica. Para que possa 

enriquecer ainda mais esta investigação é fundamental o seu contributo através das 

respostas a esta entrevista. Desde já garanto a confidencialidade da informação 

facultada bem como a sua identidade e a da escola. 

Vamos começar então por caracterizá-lo. Que idade é que tem? 

Entrevistado: 37 anos. 

Entrevistadora: E qual é que é a sua formação académica e profissional? 

Entrevistado: Licenciatura no ensino da Física e Química. Pronto, esta é a minha 

habilitação académica, no entanto tenho frequência de um mestrado em ensino da 

Física e Química, mas só da parte curricular. Profissional, epá, acho que de relevante, 

nada. Fiz formação profissional paralela mas acho que não será relevante. 

Entrevistadora: Há quantos anos é que exerce a profissão? 

Entrevistado: Este é o décimo primeiro ano, acho eu.  

Entrevistadora: Neste momento está há quantos anos na escola onde leciona? 

Entrevistado: Este é o quinto ano nesta escola. 

Entrevistadora: E ainda é contratado? 

Entrevistado: Sim, sim. Tenho ficado por coincidências e por renovação… recondução. 

Entrevistadora: Quais é que são os cargos e as funções que desempenha nessa escola? 

Entrevistado: Este ano apenas leciono Física e Química, 9º, 8º e 10º… e direção de 

turma. Este ano é só. 

Entrevistadora: A escola fica na cidade de Lisboa? Fica… 

Entrevistado: É uma escola… fica no Bombarral. 

Entrevistadora: Como é que foi o seu percurso escolar? Onde é que começou a…? 

Entrevistado: Estudei em Odivelas, sempre na mesma escola no 1º ciclo, em Odivelas. 

Mesmo perto, pronto, sempre fui a pé para a escola. Depois, na altura, no ciclo 

preparatório, atual 5º e 6º ano, na altura 1º e 2º ano do preparatório, também fiquei 

numa escola em Odivelas. Também a pé, acesso a pé. E depois o secundário também 



foi todo na mesma escola, também com acesso pedestre onde estive do 7º ano ao 12º. 

Até à universidade não perdi nenhum ano, passei por todas as fases, fui muito bom 

aluno. Depois na universidade perdi anos, pronto, ou seja, sei o que é ser todo o tipo 

de aluno.  

Entrevistadora: Como é que foi, ser aluno pertencente a uma minoria étnica? 

Entrevistado: Como aluno não me senti diferenciado como aluno. Como aluno nunca 

me senti diferenciado.  

Entrevistadora: Mas os seus colegas também eram pertencentes a minorias étnicas ou 

era uma população maioritariamente branca? 

Entrevistado: Não, não. Não, porque eu cresci num bairro normal, ou seja, não cresci 

num bairro destes guetizados, digamos desta maneira. E esses… embora já existissem 

esses bairros ocupados por comunidades africanas, como é o caso da Damaia e mesmo 

em Odivelas, já há alguns bairros que têm estas características, o meu bairro era um 

bairro onde eram poucos os africanos lá residentes ou residentes de africanos. Eram 

poucos, por isso sempre tive, sempre fui integrado logo à partida. A diferenciação na 

escola nunca senti. Entre os colegas e amigos, epá, digamos que sentia na medida em 

que era talvez, num qualquer desentendimento, se calhar era o primeiro insulto que 

aparecia, era logo esse. Pronto. 

Entrevistadora: E como é que reagia perante esse insulto? 

Entrevistado: Epá, a pessoa vai desenvolvendo mecanismos, não é? Que em algumas 

circunstâncias passa por ignorar, noutras passa por… sei lá, por… No princípio, a 

resposta era mais, tentando responder com agressividade, outras guardando mas 

ficando revoltado e noutras desprezando praticamente, ou respondendo à letra mas 

com elevação, pronto.  

Entrevistadora: E nessas ocasiões em que respondia com agressividade, originou 

conflitos, lutas físicas? 

Entrevistado: Às vezes, às vezes. Às vezes aquilo dava para o torto, dava. É um facto. 

Mas era muito pequeno, porque cedo isso deixou de ser problema.  

Entrevistadora: E como é que era a sua relação com os professores? 

Entrevistado: Ah, sempre foi boa. Eu sempre gostei da escola, eu tenho irmãos mais 

velhos e acho que isso também determina a minha boa relação com a escola. Quando 

eles iam para a escola eu ficava com pena de ficar em casa. Então sempre ansiei ir para 

a escola e depois assistia ao estudo – que eles estudavam juntos, houve até anos que 

eles partilhavam a mesma turma – e quando assistia ao estudo conjunto deles, sempre 

tive vontade de andar depressa e de chegar aos anos onde eles… aos anos que eles 

frequentavam. Eu sempre gostei de escola e sempre ansiei entrar para a escola e 

sempre ansiei estar sempre um ano ou dois à frente daquele em que eu estava. Então 

como quando entrei já tinha um certo balanço, os meus pais fizeram questão, todos 

nós quando entrámos na escola já sabíamos ler e escrever e fazer contas. E depois, 



associando a isso, o facto de eu ter irmãos mais velhos, que via muitas vezes estudar… 

Não é que eles parassem para me ensinar mas eu assistia ao estudo deles e, por 

curiosidade, lá fui aprendendo umas coisas, quando eu entrei para a escola já ia com 

um certo balanço. Este balanço gerou – isto já é uma coisa que eu racionalizei, não é? 

– o balanço gerou sucesso e o sucesso gerou motivação e foi um ciclo vicioso. E 

quando é assim também não se tem grandes problemas com os professores. Tive os 

meus problemas, obviamente, mas nada de especial. 

Entrevistadora: Mas acha que algum desses problemas que teve estava relacionado 

com a sua origem étnica? 

Entrevistado: Não, não. Nunca. Nunca teve nada a ver com isso, não. Nem de perto 

nem de longe. 

Entrevistadora: E em relação aos funcionários? 

Entrevistado: Também não. Embora… Também não, também não. Mas há uma coisa 

que se costumava dizer e que tem o seu ‘q’ de verdade, que é a minha geração é talvez 

a… foi a geração dos meus pais que veio, não é?  E depois eu sou a primeira geração 

nascida cá. 

Entrevistadora: Os seus pais vieram de onde? 

Entrevistado: Vieram de Cabo Verde. Mas vieram antes do 25 de Abril e eu já nasci cá. 

E… isto tudo, qual era a pergunta? Já me perdi. (Risos) 

Entrevistadora: Era em relação aos funcionários. 

Entrevistado: Ah, e era uma coisa que se dizia e é uma coisa que foi se calhar de certa 

maneira interiorizada, aquela ideia de que se tem que ser um bocadinho melhor do 

que a maior parte. Quando se pertence a uma minoria que de muitas maneiras é 

estigmatizada através de ignorância que se vai propagando de diversas maneiras, mais 

que não seja, através de anedotas não é? Às vezes, a sensação que se tem é que se 

tem de ser um bocadinho melhor do que a maioria. Tem de se ser sempre um 

bocadinho melhor. É uma sensação que eu acho que foi interiorizada desde cedo. 

Entrevistadora: E, portanto, a sua relação com os funcionários…? 

Entrevistado: Acho que sempre foi boa, com os funcionários, com os vizinhos, sempre 

foi boa mas sempre com este pressuposto que há que ser um bocadinho melhor do 

que a maioria. Porque é uma coisa muito recorrente, se calhar para as pessoas que 

nascem e crescem num sítio onde se sentem sempre integradas e iguais aos seus 

pares, as pessoas não sentem o que isso é mas as gerações posteriores à minha isso 

ainda é mais evidente. Que é aquela sensação de que ‘ok, nasceste aqui, é um facto, és 

português, não conheces mais nenhum outro país no entanto à primeira situação, uma 

das primeiras coisas que te dizem é: ‘vai para a tua terra!’, quer dizer, isto é um pouco 

estranho não é? Porque não conheces outra, nasceste aqui, és educado, mas no 

entanto, variadamente é uma das primeiras coisas que te dizem. E é uma coisa com a 

qual tens de aprender a viver.  



Entrevistadora: E quem é que acha que mais o influenciou ao longo do seu percurso 

escolar? 

Entrevistado: Epá, primeiramente os meus pais, depois os meus irmãos e depois os 

meus colegas. Acho que foi por esta sequência.  

Entrevistadora: De que forma é que os seus pais o influenciaram? 

Entrevistado: Os meus pais primeiro deram-me os primeiros instrumentos para que eu 

pudesse ser bem-sucedido na escola. É o facto de entrar na escola, logo sabendo ler e 

sabendo escrever, parece que não, dá logo uma confiança inicial importante. E depois 

pela forma como sempre valorizaram a escola, a escola sempre foi muito valorizada 

em minha casa. 

Entrevistadora: Era valorizada de que forma? 

Entrevistado: Era valorizada de uma forma que hoje, se a valorizássemos dessa 

maneira estaríamos a enganar os miúdos (risos). No sentido de que a escola é o 

veículo, digamos assim de atingir tudo aquilo que se pretende em termos profissionais, 

pessoais e a escola é a rampa através da qual temos acesso a tudo aquilo que 

pretendemos. É isto. Neste sentido. Eu digo isso, que hoje não será bem assim, porque 

estamos, pela primeira vez naquele paradoxo de que, se calhar os filhos desta geração 

já não apanharão um mundo melhor. Até agora os filhos têm sido sempre beneficiados 

e têm sido bafejados com a sorte de apanhar um mundo sempre melhor, as coisas têm 

sido sempre melhores. Mas se calhar não será sempre assim. 

Entrevistadora: Disse que o que lhe tinha influenciado mais primeiramente era os seus 

pais, depois … 

Entrevistado: Os meus irmãos e depois os meus colegas. 

Entrevistadora: De que forma? 

Entrevistado: Os meus irmãos porque sendo sempre mais velhos e estando sempre a 

estudar à frente de mim, sempre me permitiram não só antecipar o que eu ia viver 

como foram abrindo algumas portas à minha frente, pronto um bocado nesse sentido. 

Fui tomando contacto com muitas coisas, primeiro através deles e depois então é que 

as vivi. Isso também foi útil. 

Entrevistadora: E os seus colegas, como é que o influenciaram? 

Entrevistado: Os meus colegas, acho que foi um pouco mais tarde. Eu nunca fui muito 

influenciável nesse sentido mas influenciaram-me um pouco mais tarde. Já na 

adolescência, digamos assim, com as associações de estudantes, com o conhecer de 

muitos ícones não só políticos como musicais, foram-me dados a conhecer pelos meus 

colegas.  

Entrevistadora: A sua família tinha expectativas em relação à sua escolaridade? 

Entrevistado: Sim, acho que sim. Embora nunca foi claro, nunca foi dito de forma clara 

até onde cada um de nós tinha de estudar. Por acaso não. Mas o que era bem claro é 

que tínhamos de ter sucesso. Isso era claríssimo. Tínhamos de ter sucesso escolar. 



Agora nunca se definiu até onde cada um tinha que chegar, tanto é que cada um de 

nós foi estudando pontos diferentes em fases… Todos nós tivemos um percurso 

diferente, pronto. Houve quem tivesse … eu segui, fiz tudo seguido, tenho uma irmã 

que estudou, parou e depois mais tarde voltou e estudou e depois tenho um irmão 

que só estudou até ao 12º. 

Entrevistadora: Vocês são três? 

Entrevistado: Somos três.  

Entrevistadora: Então você concluiu a licenciatura, a sua irmã….  

Entrevistado: A minha irmã fez a licenciatura mas já depois de estar a trabalhar, voltou 

e fez a licenciatura. O meu irmão só fez o 12º ano, por isso… E nesse aspeto, nunca 

houve nenhuma pressão acerca do que fazer depois do 12º ano. Nem houve sequer 

pressão de ‘estudas até ao 9º até ao 8º, até ao décimo. Olha, vais estudando.’ E 

enquanto se estudar, vai-se tendo sucesso. A ideia era… mas isso era bem claro, era : 

‘ou estudas ou vais trabalhar, para estudar tem de se ter sucesso.’ 

Entrevistadora: Os seus pais tinham estudos? 

Entrevistado: Quarta classe antiga. 

Entrevistadora: Tirada em Cabo Verde? 

Entrevistado: Tirada em Cabo Verde, sim. 

Entrevistadora: Durante o seu percurso escolar, teve apoio familiar? 

Entrevistado: Apoio familiar? Epá, nesse sentido, até ao 1º ciclo, sim. Aquela parte até 

onde os meus pais me puderam ajudar, sim. Depois, os meus irmãos também, 

eventualmente iam-me ajudando mas não precisava muito. 

Entrevistadora: Então e quando tinha mais dificuldades ou … a quem é que recorria? 

Entrevistado: Epá, eu só senti verdadeiras dificuldades já bem mais lá para a frente. 

Até então não me lembrava o que isso era. E quando senti mais dificuldades o que fiz 

foi estudar, basicamente (risos). Tipo, ‘olha se calhar vou começar a estudar para esta 

disciplina que esta aqui parece que dá trabalho’. De resto, eu achei aquilo fácil até. A 

matemática do secundário deu-me trabalho mas, é o que digo, o que fiz quando senti 

dificuldades na matemática de secundário foi agarrar no livro e estudar, basicamente.  

Entrevistadora: De uma forma geral, acha que a família desempenha um papel 

importante na escolaridade dos filhos? 

Entrevistado: É fundamental. Mais importante que aquela que se tem dado agora… do 

que aquilo que se acha… quer dizer, tem mais importância do que aquela que lhe tem 

sido dada nos últimos tempos. É o que eu acho. E é fundamental, a forma como eu me 

relaciono com a escola, é basicamente fruto de como a escola sempre foi valorizada 

em minha casa. A escola é valorizada, o professor é valorizado. E isso, parece que não, 

já é incutido e eu sinto – não tenho qualquer dúvida – que transportei isso para a 

escola. A escola sempre foi uma instituição valorizada e o professor sempre foi uma 

profissão valorizada. E isso tem que vir de casa, não há volta a dar. 



Entrevistadora: Quando é que decidiu ser professor? 

Entrevistado: Já foi na universidade.  

Entrevistadora: Então quer dizer que ingressou na licenciatura de física? 

Entrevistado: Era tronco comum na altura. Na altura havia tronco comum e depois só 

no terceiro ano é que nós escolhíamos a via. E aí entrei no curso de física com a ideia… 

Eu fiz opções de Química e de Física, entrei numa opção de Física, na altura queria via 

científica. Na Física, não excluía a hipótese de escolher Astronomia mas depois, no 

terceiro ano pareceu-me óbvio que tinha de seguir a via ensino, embora, quando 

tivesse entrado para a universidade, nunca me tivesse passado isso pela cabeça, no 3º 

ano, quando escolhi a via ensino, não tive qualquer dúvida. Achei que o meu… o 

quanto eu me sentia bem e gostava do ambiente escolar e tudo o mais e todas as 

outras, tudo o que vem associado à profissão de professor. Acho que, embora eu não 

soubesse, tudo se encaminhasse para que essa fosse a minha profissão. Mas… embora 

eu só tenha tido essa perceção quando fiz essa opção, no terceiro ano. 

Entrevistadora: Então acha que a razão pela qual decidiu ser professor foi porque…? 

Entrevistado: Porque é que eu fui professor? Epá, porque eu quando saí do meu 

secundário – eu gosto de escola, sempre me dei bem em ambiente escolar, sempre 

gostei do ambiente escolar, os fins-de-semana custavam-me a passar, porque gostava 

de escola, escola, não necessariamente aulas, mas escola. Quando saí do meu 

secundário, durante o meu primeiro ano de faculdade eu ia todos os dias à minha 

secundária visitar os colegas que lá tinham ficado, os professores, os funcionários. 

Sempre gostei do ambiente escolar, gosto da parte nobre da profissão. Até posso 

dizer, não é que me tenha passado alguma vez de forma séria essa ideia pela cabeça, 

mas tal como um padre todas as semanas… todas as semanas não que eles dão missa 

mais do que uma vez por semana. Tal como o padre tem uma profissão que lhe 

permite, de certa maneira educar – tem essa possibilidade, não é? – de educar pela 

palavra e isso se calhar faz ou dá à sua profissão algo de nobre, o professor também 

faz o mesmo mas com uma vantagem que é ser completamente neutro no que diz 

respeito a religiosidade. Então, eu sou professor por uma questão de, é algo que acho 

que faço com uma competência acima da média e porque é uma profissão que me 

enche de orgulho quando, nas situações mais pequenas… pronto, me dá orgulho nas 

situações mais pequenas. Desde o orgulho simples dos alunos reconhecerem que é um 

trabalho que fazes bem, os encarregados de educação, até o simples ato de preencher 

um impresso em que nós coloquemos a nossa profissão, enche-me de orgulho porque 

acho que é uma das profissões mais nobres que se pode exercer. É uma profissão de 

base, é uma profissão que na verdade faz a diferença. É uma profissão que marca, 

todas as pessoas são marcadas de uma forma ou de outra por um professor que 

tiveram. É uma profissão que faz a diferença. E é uma profissão que acho que 

desempenho com alguma competência, pronto, acho que me estou a repetir, mas 

acho que é isto (risos). Nunca tinha pensado muito no assunto, confesso.  



Entrevistadora: Quando tomou a decisão de ser professor, quais é que eram as suas 

expectativas para aquilo que iria enfrentar? 

Entrevistado: Não sei, não projetei assim muito no futuro mas esperava que com o 

tempo, que pudesse. Em termos profissionais, esperava que com o tempo pudesse ir 

aperfeiçoando cada vez mais aquilo que fazia na sala de aula e verifiquei que isso não é 

possível. Não é possível ir aperfeiçoando ao ponto de… ao fim de não sei quantos anos 

estarmos, digamos assim, termos as nossas aulas quase no limite da perfeição, 

sabendo que isso é impossível. Mas percebi que isso não é possível porque, não sei se 

por coincidência ou não, acho que nem sempre foi assim, mas as mudanças são diárias  

e quando as mudanças são diárias não há tempo de aperfeiçoamento. 

Aperfeiçoamento é coisa que não existe, o que há é adaptação diária, às regras que 

mudam, as regras associadas à legislação que chove todas as semanas faz com que, 

infelizmente os professores não se possam centrar e isto que eu sinto e que me 

defrauda um bocadinho é não me posso centrar no aperfeiçoamento. Eu pensei que 

quando começasse a trabalhar, 11 anos depois eu tivesse o meu processo muito 

aperfeiçoado, e não. O que eu dou por mim é, de ano para ano, sempre a adaptar-me 

a novas regras, à nova destruição curricular, às novas áreas curriculares, disciplinares 

ou não disciplinares, às novas funções. É uma adaptação permanente que faz com que 

não se consiga extrair o melhor de cada modelo nem de cada professor, não é 

verdade? Então, isso é algo que esperava encontrar, que esperava poder fazer e que 

não aconteceu. Depois outra coisa que esperava, mas isso sim, de resto foi de 

encontro ao que esperava, vá. Porque houve uma coisa que eu, importa dizer, antes de 

começar a dar aulas, depois de terminar a licenciatura, já tinha dado aulas. Na altura 

havia maior falta de professores e dei aulas um ano por mini – concursos. Tinha só 

uma turma, numa escola pequena, numa escola que hoje seria uma escola TEIP mas na 

altura não havia essa designação, que ficava em Algés – Linda-a-Velha, uma escola que 

ficava em frente a um bairro que era a Pedreira dos Húngaros que era mesmo de 

emigrantes cabo verdianos, por coincidência. E eu estava no terceiro ano da faculdade 

mini- concursos com, eu tinha habilitação suficiente, lá agarrei aquele horário de uma 

turma e direção de instalações e era uma escola muito especial porque era uma escola 

com estatuto especial porque as turmas eram muito pequenas por ter estatuto 

especial. Não vou dizer que era a maioria mas, aparentemente parecia a maioria, na 

minha turma era a maioria, mas a escola tinha uma percentagem brutal de filhos de 

cabo verdianos. Falava-se crioulo nos intervalos, na sala de aula, em todo o lado. 

Mesmo os alunos que nada tinham a ver com ascendência africana, ou cabo Verdiana 

em particular, falavam crioulo e percebiam, ou seja… E quando eu cheguei ali à escola 

até os meus amigos brincaram, perguntaram-me se havia, se quando nós 

concorríamos se mandávamos foto. Eu disse que foi uma coincidência, foi mesmo e foi 

uma coincidência e lá está o papel que o professor tem, quer queira quer não, na vida 

dos alunos, que foi a estupefação dos alunos por terem um professor que nunca 

tinham tido, um professor, para todos os efeitos cabo-verdiano. Não nasci em Cabo 



Verde porque não calhou. Um professor cabo-verdiano encheu-os de surpresa e teve, 

acho eu, um impacto muito positivo para os miúdos e provavelmente alguns poderão 

lembrar-se como o único professor cabo-verdiano que eles tiveram em toda a vida 

deles e que, se calhar, poderá servir de exemplo para alimentar a ideia de que, embora 

a estatística não jogue a favor, não é algo… não é um determinismo, não é? Então, 

depois de ter tido essa experiência, isso motivou-me muito para fazer… ficar aqui 

muitos mais anos na faculdade a despachar cadeiras, que isto deu um bocado de 

trabalho, mas motivou-me, essa primeira experiência motivou-me e deu-me a certeza 

de que era aquilo que eu queria fazer e tive a sorte de ser naquela escola e tive a sorte 

da primeira experiência ter sido excelente nesse sentido da nobreza da profissão, 

porque a primeira experiência marca não é? Tive colegas que fizeram estágio e que 

desistiram da profissão porque o estágio foi horrível. E eu tive essa primeira 

experiência e, pronto, depois quando voltei, quis acabar.  

Entrevistadora: E quais é que eram as suas expetativas em relação a gerir a sala de aula, 

lidar com os alunos, enfrentar os alunos? 

Entrevistado: Nunca pensei nisso, sempre achei que não ia ter problemas com isso. Sempre 

achei que não ia ter problemas com isso mas já senti que… Nunca sequer levantei hipótese de 

isso ser um problema efetivo. Mesmo quando… e no entanto já tive turmas bastante difíceis e 

a mais difícil que tive até foi a de adultos, por acaso, que acaba por ser bem pior. Mas sem 

dúvida que damos por nós a ter uma elasticidade que julgávamos que não íamos ter porque o 

contexto assim o determina. 

Entrevistadora: Mas o que é que aconteceu com essa turma de adultos? 

Entrevistado: Epá, era uma turma… Eu estava a acumular, a ter horário completo num 

curso de Gestão Agrícola e era um curso profissional que dava equivalência ao 

secundário, de alunos que foram repescados do secundário. Uns tinham expulsos 

mesmo da escola, outros pronto, uma turma de repescados, de alunos todos com um 

historial de indisciplina que muitas vezes são empurrados para esses cursos para 

fazerem a escolaridade, ou para terem o secundário naquele caso, ainda por cima uns 

recebiam o ordenado mínimo para lá estar. E isso teve a ver com o facto de eu ter 

apanhado o processo a meio. Eu fui substituir um professor, já no segundo ano do 

curso. O professor tinha dado o primeiro ano, o curso já estava a meio, já estava até na 

sua reta final. Epá e foi difícil porque mesmo quando – e nós não temos a faca e o 

queijo na mão, embora os alunos achem que sim, nós não temos a faca e o queijo na 

mão – mas é bom que eles sintam que temos e isso foi difícil. Foi difícil porque os 

alunos esperavam, era estar na sala, assinar o papel, receber a bolsa e pronto. E, 

pronto, eu achei que não era esse o meu papel. Por menos faca e queijo que tivesse na 

mão, achei que não era isso que devia fazer e mesmo que no final o desfecho fosse 

terem o secundário, tinham que, pelo menos perceber que era possível chegarem ao 

fim do ano e não passarem se n fizessem o mínimo dos mínimos. E pronto, isso criou 

ali alguns problemas e a turma relacionava-se mal, uns com os outros, pronto. Só visto. 

Nunca me aconteceu dois alunos pegarem-se, o rapaz agarrar o pescoço a uma 



rapariga durante uma aula, por exemplo. Nunca me acontecer e aconteceu-me na 

turma de adultos, de 23 anos, 27 anos. E a proximidade de idades – na altura era mais 

novo – também não joga a favor porque há a tendência de achar que a proximidade de 

idades coloca as pessoas no mesmo patamar, por exemplo. Especialmente para 

pessoas que não valorizam nem a escola nem o papel do professor. Poderá também 

ter sido por aí, eventualmente. Mais do que isso seria especular (Risos). 

Entrevistadora: Voltando um bocadinho atrás, à turma que apanhou na… 

Entrevistado: Na Pedreira dos Húngaros. É a escola EB2,3 de Miraflores. 

Entrevistadora: Exatamente. Quais é que foram os comentários que os alunos fizeram 

quando o viram? Disse que eles expressaram surpresa por terem um professor cabo 

verdiano… 

Entrevistado: Sim, perguntaram-me várias vezes se era professor, onde é que tinha 

estudado, se falava crioulo. 

Entrevistadora: E fala? 

Entrevistado: É assim, não falo mas… consigo falar, sei falar. Para mim é como se fosse 

uma língua estrangeira. Sei falar crioulo, mas se calhar troco umas palavritas e não sei 

quê mas percebo perfeitamente porque os meus pais falam entre eles em crioulo e 

quando estão chateados, chateavam-se e falavam connosco em crioulo. Sempre 

falaram entre eles e com os familiares e com os amigos em crioulo. Os amigos deles e 

familiares quando iam a casa falavam connosco em crioulo, por isso a malta percebia 

bem mas respondia sempre em português porque os meus pais sempre fizeram 

questão de falar, exceto quando estavam zangados (risos), falar connosco em 

português. Porque achavam que isso era um fator importante para a nossa integração. 

E assim foi, sempre falámos entre nós em português, eles connosco falavam em 

português, de um modo geral, mas depois o crioulo sempre andou lá em casa. Então, 

percebo, falo, se me pedirem para falar um bocadinho, mas ali um bocadinho 

falcatruado, um bocadinho como o crioulo da Sara Tavares, que é um bocadinho 

falcatruado também. Mas sim, mas percebo perfeitamente. 

Entrevistadora: Mas já houve alguma ocasião em que isso tenha sido útil enquanto 

professor? 

Entrevistado: Enquanto professor, nesse ano em particular. Não me voltou a ser útil, 

por acaso. Mas porque tenho, entretanto saí da zona de Lisboa e a comunidade cabo 

Verdiana é muito forte aqui mas é rara fora de Lisboa. Talvez no Porto, não sei. Mas 

fora dos centros urbanos, começa-se a ter comunidades de imigrantes não africanas 

que vêm trabalhar às vezes na agricultura, por aí fora. Há poucas comunidades 

africanas fora de… tenho apanhado, só apanhei em Loures e aqui nas escolas da zona. 

E foi útil, foi muito útil. Lembro-me, na altura dava sempre exemplos, eu tinha sempre 

muita facilidade em dar exemplos que se relacionavam com pelo menos 80% da 

cultura da sala de aula. Eu tinha poucos alunos, as turmas eram pequenas, não posso 

precisar, estou a falar de memória que eu ainda tenho lá a documentação. Tinha ideia 



que eram doze alunos. E dos doze era capaz de ter aí uns oito direta ou indiretamente 

ligados a Cabo Verde e, pronto, era fácil dar exemplos relacionados com o contexto e 

perceber as piadas dos alunos, também era importante. Porque eles faziam muitas 

piadas em crioulo entre eles e isso, e aliás, foi assim até que me exibi. Porque eles 

fizeram um comentário qualquer e eu respondi. E eles… 

Entrevistadora: Respondeu em crioulo ou em português? 

Entrevistado: Respondi… epá não me lembro, por acaso não me lembro. Estaria a 

mentir, se lhe dissesse que sim ou que não. Mas lembro-me que fizeram um 

comentário e lembro-me em particular o que é que era. Eu estava a desenhar 

transferências de energia e desenhei uma panela ao lume e houve uma miúda que 

disse em tom de piada e em crioulo disse assim: ‘”Uma panela de cachupa!”. Mas em 

crioulo. Cachupa é um prato típico cabo-verdiano e pronto e respondi. Percebi e 

respondi. E parece que não, isto gera logo empatia com as turmas. Mas não é que os 

professores naquela escola tivessem problemas de empatia com os miúdos, porque 

todos aqueles professores eram especiais não é? Os professores que ali estavam, 

estavam por opção, logo tinham motivação e vocação para. Aquela escola tinha muitos 

projetos particulares, era geminada com uma escola em Cabo Verde e no ano em que 

eu lá estive, os alunos da escola tinham ido visitar a escola gémea, vá, em Cabo Verde, 

que era precisamente da ilha de onde são os meus pais. E depois um ano ou dois 

depois, vieram os alunos da escola de Cabo Verde à escola. E eu soube disso, eu depois 

desliguei, mas eu só soube disso porque por coincidência, um primo meu veio. Veio 

nessa visita, depois cá. Mas era uma escola muito especial e foi muito engraçado.  

Entrevistadora: Como é que, e agora voltando um bocadinho atrás, relativamente à 

sua formação profissional, não à académica, a profissional, como é que a caracteriza? 

Acha que responde aquilo que hoje é pretendido de um professor? Acha que está 

adequada, não está adequada? 

Entrevistado: Eu sou suspeito, não é, para ser advogado em causa própria. Mas eu 

acho que é adequada, acho que aquela que me faz falta não é aquela que é ofertada 

nas escolas porque a formação é muito fraquinha. É muito fraquinha, a formação 

contínua oferecida aos professores é muito fraquinha. Acho que devia ser feita de 

forma muito mais ligada às universidades e menos aos centros de formação. A maior 

parte das formações trata-se de certificar aquilo que as pessoas até já sabem e a 

formação que vou tendo é em contexto informal. Eu acho que a diversificação da 

nossa formação é muito vantajoso, ou seja, sendo professor de física e química, claro 

que é fundamental ter formação especializada na minha área da física e da química – e 

digo que é raro encontrar – por isso é que eu acho que ela devia estar intimamente 

ligada com as próprias universidades. Mas fora a formação específica eu acho que a 

um professor faz falta formação diferenciada a todos os níveis, faz falta um professor 

manter o interesse manter o interesse diversificado a todos os níveis e quando digo a 

todos os níveis é, mesmo sendo professor de física e química eu acho que 



conhecimento extra em informática, em música, desporto, geografia, só traz 

vantagens. Então a formação deve ser diversa. É o que eu acho. Deve ser também 

diversa, não só específica, mas também diversa. Porque é isso que nos permite, muitas 

das vezes, ir ao encontro de cada aluno em muitas situações diversas. Alunos que têm 

interesses diversificados, haja capacidade nossa de ir ao encontro do interesse de cada 

um. E para isso é preciso estar sempre alerta, ter algum conhecimento em áreas 

diversas e ter curiosidade por áreas diversas, porque muitas vezes não sabemos mas 

os alunos também ensinam. E se nós tivermos curiosidade suficiente e para ir 

estabelecendo as relações, conseguimos muito facilmente, muito mais cativá-los. É o 

que eu acho.  

Entrevistadora: E relativamente à sua formação inicial, aquilo que nós normalmente 

dizemos as pedagógicas, o estágio? 

Entrevistado: Epá, embora de um modo geral os meus colegas não tivessem gostado 

nada, eu gostei muito das pedagógicas e gostei do estágio. E…mas percebo porque é 

que os meus colegas – e de um modo geral percebo as críticas, no entanto não só 

gostei como percebo a utilidade. Percebo que às vezes é massudo, percebo que muitas 

das vezes as pessoas não percebem a utilidade do que estão a aprender mas também 

como nós não sabemos aquilo com o qual nos vamos deparar. Para muitos aquilo que 

estou a ouvir poderá nunca vir a ser útil, para outros será já no dia a seguir, então eu 

acho que há que ter acesso a toda a informação que for possível porque nunca 

sabemos quando é que ela poderá ser útil. E o facto de nos obrigarem a pensar sobre 

uma série de situações só nos torna mais reflexivos e melhores. É o que eu acho. A 

questão das pedagógicas: acho que foram úteis… 

Entrevistadora: Porque? 

Entrevistado: Porque me obrigaram a pensar mais cedo acerca de uma série de 

situações com as quais só me confrontei mais tarde porque as minhas pedagógicas 

foram num clima de muita discussão e de debate e isso obrigou também a tomar 

consciência de perspetivas diferentes sobre os mesmos assuntos. A parte didática que 

confesso, como tempo que não temos, nunca mais voltei a implementar na forma 

como implementei no estágio e nas pedagógicas mas no entanto, há coisas que se tem 

que fazer, nem que seja uma vez na vida (risos). Tem que se ir ali ao fundo da questão, 

nem que seja uma vez na vida porque, não só nos permite quando é necessário ir 

mergulhando até onde tivermos que mergulhar para ir até à raiz do conhecimento 

como permite-nos conhecer as relações que os próprios manuais escolares tentam às 

vezes estabelecer, o próprio currículo. Os currículos tentam ser transversais mas se nós 

não refletirmos naquilo às vezes não percebemos onde está a transversalidade dos 

programas. Eu acho que foi útil, na perspetiva de reflexão e de discussão e debate, 

pronto. Estou aqui a perder-me muito mas a ideia é essa.  

Entrevistadora: Como é que foi o primeiro ano a dar aulas? Quer dizer, teve aquela 

experiência já na escola… 



Entrevistado: Aquela experiência foi muito sui generis, era só uma turma, pronto, 

éramos dois professores na escola de física e química. Foi muito engraçado mas não foi 

muito a sério, ou seja, foi mesmo quase só a parte romântica da profissão. Porque a 

profissão, infelizmente, tem muito mais do que isso, tem muito papel e tem pouca sala 

de aula para o que devia ter, digamos assim. Tem pouca sala de aula e com pouca 

carga letiva e por aí fora. Mas o primeiro ano de todos, tenho de pensar onde é que 

fiquei colocado. Primeiro ano de todos então será o estágio. O estágio foi excelente 

também porque também tem muito – embora tivesse muito trabalho, daquele 

trabalho de preparação, muito aprofundado, intensivo - também tinha muito ambiente 

de discussão. Tínhamos só duas turmas, passei de uma situação – na altura eu 

trabalhava e estudava – passei de uma situação em que só trabalhava e estudava para 

uma situação em que só estagiava com duas turmas. E o que me fez ter a sensação que 

passei a ter muito tempo, não só se tirasse as horas letivas, passei a ter muito tempo 

para a preparação, para a discussão, para a reflexão. Então foi um ano muito 

proveitoso, o grupo de estágio entendeu-se de forma fantástica, com os professores 

da faculdade também tivemos muita sorte nos professores que nos orientaram na 

faculdade. Tínhamos um orientador de física, um de química e um da área da 

educação e tivemos muita sorte com os professores que nos orientaram e tivemos 

muita sorte com a professora que nos orientou na escola. Tivemos muita sorte com a 

escola também que era uma escola em Chelas. Epá, acho que foi também um ano 

daqueles que servem de embalo para a profissão. Foi excelente.  

Entrevistadora: E depois qual foi a sensação de passar… deixar de ser o estagiário e 

entrar numa escola como sendo o professor? 

Entrevistado: Eu tenho tido essa, com exceção desta escola onde estou onde vai fazer 

cinco anos agora, todas as escolas onde tenho entrado tenho tido a mesma sensação 

mas isso não durará até muito mais tempo. Isso noto, pode ser especulação mas digo 

que... só estou a dizer isto porque parece bem porque a verdade não tenho a menor 

dúvida de que é como eu estou a dizer. Eu quando entro numa escola, as pessoas não 

levantam a hipótese de eu ser professor, de um modo geral. É verdade, a primeira vez 

que entro. E a última vez que me aconteceu foi há muito pouco tempo, foi 

precisamente na última escola que estive antes de estar nesta do Bombarral, ainda por 

cima uma escola que é ali a Seomara da Costa Primo, na Amadora que tem uma 

população escolar também, muitos descendentes de africanos e africanos, muitos. E 

ainda por cima, eu dava aulas à noite. O que quer dizer que a faixa etária é também 

muito parecida com a minha, ou superior às vezes, então as pessoas não partem do 

princípio que sou professor. E já dava aulas lá, na Seomara da Costa Primo, já 

estávamos no segundo período ou era assim uma coisa, mas eu só tinha horário 

noturno. Só noturno, ou seja, só ia à escola de dia quando tinha de tratar de algum 

assunto ou tinha reuniões. Então quando ia às reuniões, via-se sempre algum 

funcionário que partia logo do pressuposto de que eu era aluno. Mas isto não tem só a 

ver, tem a ver com muitas coisas. Na minha opinião, tem a ver com estatística, não é, 



estatisticamente a probabilidade de eu não ser professor é – porque estatisticamente 

as pessoas sabem que… não é que as pessoas parem para pensar nisto mas acho que 

tem a ver com… - partem do princípio que não serei professor por uma questão 

estatística e depois tem a ver com muitas coisas. Tem a ver com a forma como o 

professor se veste, mais formal ou informal, eu como de um modo geral só me visto de 

modo formal na primeira semana de aulas ou na primeira quinzena, vá. Isto se calhar 

tem a ver com aquilo que disse no início, aquela ideia de que se tem que ser sempre 

um bocadinho mais cuidadoso do que a maioria. Eu tenho esse cuidado, vá, no 

primeiro mês de aulas, tenho algum cuidado, porque sei que no primeiro mês as 

pessoas formulam juízos. Mas depois do primeiro mês as pessoas conhecem-te e 

começam a ver a pessoa e menos tudo o resto não é? E tanto é assim que as pessoas 

começam a vê-lo… vou dizê-lo de forma clara: tanto é assim que as pessoas se 

distraem ao ponto de fazerem tiradas que não fariam se se lembrassem que tu és 

africano ou és de descendência africana. E quando isto acontece é porque as pessoas 

já se distraíram completamente e já estão ali sentados contigo com a pessoa e não 

com a pessoa que é ou que é filho de… Isto acontece muitas vezes, quando isto 

acontece é porque as pessoas já, ou seja isto não acontece logo, porque a primeira 

coisa que as pessoas – não há forma de escamoteá-lo – quando tu entras numa escola 

pela primeira vez, as pessoas as pessoas olham para ti (isto em qualquer sítio) é a 

primeira coisa que veem: é a forma como tu vens vestida, é a cor da tua pele, a cor do 

cabelo, etc. É isto que se avalia, é a primeira coisa. E depois de passar esta barreira, 

depois de me conhecerem é que eles passam esta barreira. E o primeiro impacto, se o 

primeiro impacto for negativo, eu tenho consciência que tenho de trabalhar muito 

para apagá-lo. Então, se o primeiro impacto for positivo, ou pelo menos se for neutro, 

vá digamos desta maneira, não é que vá de fato e gravata não é, mas pelo menos vou 

de pólo. Pelo menos, vá, se não vou de camisa, ao menos vou de pólo. E pronto, depois 

as pessoas habituam-se a ver a pessoa. Então, todas as escolas onde tenho entrado, as 

pessoas partem sempre do princípio que eu não sou professor, é o que tem 

acontecido. E depois habituam-se, é como tudo.  

Entrevistadora: E como é que tem sido a relação com os colegas ao longo destes anos? 

Entrevistado: Tem sido sempre… nunca tive nenhum problema por aí além. Mas 

relacionado com o facto de ser filho de cabo verdianos… epá, que eu saiba, se 

aconteceu, eu sou relativamente atento mas, por isso, se aconteceu, passou-me 

despercebido e eu sou relativamente atento (risos). 

Entrevistadora: E em relação aos funcionários? 

Entrevistado: Não, eu posso ser suspeito, mas eu acho… posso não, eu sou suspeito 

porque sou professor, mas acho que os professores são de um modo geral – eu não sei 

em que fase da sua formação é que isto acontece, eu não sei em que fase é que isto 

acontece – mas de um modo geral são pessoas muito bem formadas. E eu não sei de 

onde isso vem, não sei se vem do convívio com os seus pares, não sei se é a nobreza da 



profissão que vai passando no convívio de sala de professores de uns para os outros, 

não é, mas é algo que sinto. E por acaso, quando se fala em áreas curriculares não 

disciplinares como formação cívica, em que se transmite uma série de valores, por aí 

fora, de um modo geral não causa a nenhum professor estranheza nenhum daqueles 

valores que se pretendem passar porque são dado adquirido que todos os professores 

na sua sala de aula têm que os transmitir, haja formação cívica ou não haja, tem que os 

transmitir nos mais pequenos detalhes, não é? E todos os professores têm esta 

perceção, de um modo geral, a sensação que eu tenho é que todos os professores têm 

uma perceção de ter uma atitude não discriminatória com base em género, por aí fora. 

Isto é uma coisa transversal à profissão. Eu não sei como é que, onde é que isto passa, 

em que fase da formação os professores são moldados nesse sentido. Não faço ideia 

mas sei que daquilo que denoto os professores têm. Logo, se calhar escolhi a profissão 

certa (risos). Pelo menos entre os pares. 

Entrevistadora: Então acha que a sua origem não influencia a relação com os colegas? 

 Entrevistado: Não, não. Nem um bocadinho. 

Entrevistadora: E com os funcionários? 

Entrevistado: Também não, também não. Mas é o que digo: o primeiro impacto, 

obviamente não passará despercebido. Acho que as pessoas ficam à espera para ver, 

um bocadinho… 

Entrevistadora: E em relação aos encarregados de educação? 

Entrevistado: Também nunca me apercebi de nada. O contacto que tenho com os 

encarregados de educação é através da… quando sou diretor de turma e tenho sido 

quase sempre, tenho sido muitas vezes. E também nunca notei nada. Mas aí digo o 

seguinte: aí recuo outra vez àquilo que disse já três vezes, vou dizer pela terceira vez, 

ou seja, ser um bocadinho melhor, ou seja, o que quero dizer com isto é… Mas isto não 

tem só a ver com esta questão, tem a ver com várias. Quando uma pessoa não quer ter 

chatices não pode falhar numa série de aspetos. Nesse aspeto tento ser cuidadoso e 

não falhar numa série de aspetos. Porque receio que, embora a minha idade seja 

outra, as minhas responsabilidades sejam outras, também sei que, tal como quando eu 

era miúdo, que a primeira ofensa que se ouvia diria logo respeito a isso. Não excluo a 

hipótese de, à primeira hipótese que tiverem, será se calhar a primeira, se não é a 

primeira é a segunda ofensa. Pronto, isso é assim. Por uma razão simples, não é, as 

pessoas quando querem ofender outras, normalmente escolhem sempre aquilo que 

está mais à mão. Não quer dizer que funcione, depois de tantos anos já não será 

propriamente novo. 

Entrevistadora: E alguma vez na direção de turma teve alunos que fossem cabo 

verdianos? 

Entrevistado: Tive na Pedreira dos Húngaros e sem ser… 

Entrevistadora: Também era diretor de turma nessa altura? 



Entrevistado: Não, não, não. Ah falou-me em direção de turma. Não, não era diretor 

de turma. Como diretor de turma, epá, que eu saiba não. Confesso: posso ter tido, mas 

eu também não ligo muito a isso. 

Entrevistadora: Ou seja, nunca teve qualquer aproximação por parte dos encarregados 

de educação devido ao facto de ser cabo verdiano e por poder haver alguma 

afinidade? 

Entrevistado: Por acaso não, nunca notei… Mas lá está, enquanto diretor de turma, 

não tenho memória de ter tido… enquanto diretor de turma acho que não. Mas posso 

ter tido e não me estar a recordar.  

Entrevistadora: Como é que caracteriza a sua relação com os alunos? 

Entrevistado: Epá é… sei lá, de um modo geral é boa mas não sou assim um professor 

daqueles, como dizer isto? Mantenho um certo distanciamento, mantenho um certo 

distanciamento com os alunos. Distanciamento ou seja, a relação professor – aluno é 

clara, a relação professor – aluno. Os alunos não têm muita confiança comigo e eu 

aprecio isso (risos) porque é uma coisa que prefiro que venha lentamente com o seu 

tempo e tento ser muito honesto com eles de maneira a que eles consigam prever as 

minhas reações nas mais diversas situações. Tento ser... nesse aspeto, tento ser… 

previsível não é a palavra… consistente! Tento ser consistente. Depois, gosto de uma 

boa piada, não gosto... os miúdos regra geral na aula estão descontraídos, ou seja, não 

estão, não há um clima de terror na sala de aula. Porque acho que têm que estar 

suficientemente descontraídos para poderem participar livremente e até dizer uma ou 

outra piada desde que tenha graça. Epá, não sei explicar muito bem. mas o ambiente… 

mas dou-me bem com os miúdos de um modo geral. 

Entrevistadora: E sente que a sua origem influencia a sua relação com os alunos? 

Entrevistado: Epá, não, acho que não. Mas eu agora tenho que estar aqui a puxar um 

bocadinho o filme atrás, porque estando há cinco anos na mesma escola, quer eu 

queira quer não queira, quando eu entro na sala de aula, por acaso, ainda no outro dia 

estive a falar disto… Quando eu entro na sala de aula, os miúdos já me conhecem. Eu 

não os conheço mas eles já me conhecem, porque o amigo de… Bombarral só tem uma 

escola, aquilo está em agrupamentos, só tem uma escola. Porque o colega já foi, 

porque a irmã já anda, porque o outro disse que, porque calhou dar uma substituição 

àquela turma. Pronto, de um modo geral já me conhecem. Isso tem-me ajudado. Podia 

ter-me prejudicado não é, às vezes há anos maus, aquilo corre mal. Por acaso tem 

corrido bem. Tem corrido bem, tem corrido bem com os colegas, tem corrido bem com 

os alunos, tem corrido bem com os encarregados de educação. Então eu acho que isso 

joga um bocadinho a meu favor porque eu sinto que os alunos quando entram na sala 

de aula logo no primeiro dia de aulas, já vêm com uma ideia de empatia. E isso faz com 

que corra bem. Mas quando entro numa escola – tenho de recuar um bocadinho para 

me lembrar o que é entrar numa escola pela primeira vez – os alunos ficam um pouco 

de pé atrás porque, a relação com professores, eu já não sou tão novo quanto isso mas 



ainda, como agora os professores já entram a conta-gotas nas escolas, já é raríssimo, 

acabo por ser dos mais novos porque depois de mim, poucos vão conseguindo entrar. 

E os alunos com os professores novos, à partida têm uma empatia. Eu acho que 

acontecem duas coisas com os professores novos. É: por um lado mais automática por 

a idade ser mais próxima, mas por outro, há quase às vezes uma relação de 

competitividade com os professores mais novos. Então tem que se encontrar ali um 

meio-termo em que, e o meio-termo, mas eu não tenho pressa em atingi-lo, o meio-

termo é do género: Ok, ser mais novo é uma mais-valia porque se calhar posso 

compreender muito mais facilmente aquilo que me estás a dizer e posso até ir buscar 

exemplos que interessem mais facilmente e a competitividade pode ficar fora da sala 

porque eu qui sou professor, ponto final. A competitividade entenda-se – não sei se 

me estou a fazer entender mas às vezes… - não sei explicar isto muito bem.  

Entrevistadora: Se armam em chicos espertos. 

Entrevistado: Exatamente! Um bocadinho isso. E acho que, quando se é mais novo 

podem acontecer as duas coisas, mas depois de passar essa primeira fase em que eles 

ficam muito desconfiados e tal, tentam testar. Epá, às vezes é preciso escolher dois ou 

três miúdos de vez em quando para falar com eles individualmente no fim, na sala, que 

é uma coisa que fazia antes e agora já não faço muito. Quando tinha lá um ou dois 

miúdos com essa atitude de sala de aula, às vezes pedia para ficar com eles para falar, 

sem ser à frente da turma e eles, sem ser à frente da turma são outros muitas vezes e 

depois que chegamos ali a uma base de entendimento e a partir daí a coisa corre bem. 

Mas vai funcionando assim.  

Entrevistadora: E acha que de alguma forma a sua origem influencia a sua prática 

letiva? 

Entrevistado: Epá, sim sem dúvida. Acho que sem dúvida que sim, porque eu podia ter 

– vou ser um bocadinho advogado em causa própria mas acho que é disso que se trata 

a entrevista, não é? – eu podia ter crescido e criado esta ideia de não-discriminação 

específica em relação a filhos de cabo verdianos. Ou específica em relação a africanos. 

Mas não. Eu acho que consigo olhar para isto e sou tão sensível a uma questão que 

envolva africanos como uma questão que envolva ciganos ou uma questão que 

envolva… E estou sempre a fazer exercícios desse género. E é muito fácil fazer 

exercícios desse género. Basta pensar assim: ‘Ora bem, se este aluno fosse assim, a tua 

resposta era a mesma? E se este aluno fosse uma aluna, a tua resposta era a mesma, 

falando da questão de género?’ E é muito fácil, se a pessoa fizer esse exercício – e no 

outro dia isso veio a propósito, por uma questão de género, não interessa a situação 

em particular – eu disse assim: ‘Agora pensa assim: vou tirar o rapaz e meter uma 

rapariga. Dirias isso? Epá não. Ah então há aqui uma discriminação de género 

evidente. Mas às vezes a discriminação pode ser assumida, mas pronto, basta fazer 

estes exercícios para nós percebermos. E às vezes, a primeira, e eu sou muito sensível 

a essa questão. Sou muito sensível a duas coisas e que tem a ver com o meu percurso: 



sou sensível a discriminações de todo o tipo mas não faço disso grande ativismo 

porque… No outro dia também em conversa com o meu colega isso veio à baila, o 

facto de, por exemplo, imagine que nós criamos aqui uma associação pela integração 

dos estudantes indianos, associação de estudantes indianos a favor da integração 

plena destes alunos na nossa escola. O facto de nós criarmos a associação já é por si só 

um – por melhores que sejam as nossas razões – já é por si só, dar importância á 

diferença. Digamos desta maneira. Neste sentido sou sensível, mas não sou um ativista 

porque acho que às vezes o ativismo reside no demarcar da diferença e às vezes é 

preciso ter algum cuidado com isso. Mas sou sensível a todo o tipo de diversidade. E 

isso é indiscutivelmente fruto do meu percurso. E também sou sensível a outra coisa 

que é: há uma coisa muito típica na nossa profissão e se calhar é exagerada que é a 

importância exagerada que se dá ao background familiar. Não é que ele não tenha, o 

que eu estou a dizer é a importância que se dá ao conhecimento que se tem dele. ‘Mas 

espera aí, mas o pai isto? Mas a mãe aquilo? Então mas em casa como é que é isto, 

como é que é aquilo?’ e eu não tenho grande interesse nisso, informação, obviamente, 

nunca é demais mas não… Eu sou muito desconfiado em relação a esse tipo de 

informação que me chega, e porque isso tem a ver com o meu percurso, porque os 

professores não haviam de imaginar nada acerca do meu background, não faziam a 

menor ideia do que se passava, tal como eu como professor não saberei muito do que 

se passa. Poderei é achar que sei. E ao achar que sei poderei tomar decisões achando 

que sei, baseado em pressuposto errados achando que estou a ser justo ou que estou 

a ser injusto. Portanto, a minha lógica é muito simples, é: o que eu vejo é o aluno. Eu 

exijo do aluno, exijo de todos independentemente do background, exijo de todos e 

acho que isso é a melhor coisa que eu posso fazer por eles. Exijo de todos mas também 

sou – e sou – condescendente com todos na mesma medida. Porque embora haja a 

tendência de ser mais condescendente com uns porque isto ou porque aquilo, mas 

aquele já não sou condescendente porque aquele tem tudo. Eu não sei se isso é 

verdade, eu não sei. Sou condescendente quando acho que tenho de ser para com 

todos e tenho as regras definidas para todos independentemente daquilo que eu acho 

saber ou não acho saber sobre, porque uma coisa é o que sabemos, outra coisa é o 

que achamos saber, pronto. Nesse aspeto não sou muito curioso, em relação ao 

background familiar dos alunos. Sensível em relação a ele mas pouco curioso. 

Entrevistadora: E relativamente às atividades próprias da disciplina? A sua origem 

influenciou de alguma forma as atividades que planeia, que planifica? 

Entrevistado: Não, não mas a minha área é muito… Relações há sempre, desde uma 

panela que eu coloco ao lume para dar ao lume um exemplo de transferência de 

energia, se a panela tem cachupa, ou se a panela tem cozido à portuguesa. Com 

exceção desses pequenos detalhes, não é, são apenas detalhes, o facto de ser da área 

da física e da química acaba por ser uma área onde eu acho que a componente pessoal 

acaba por ser mais diminuta. 

Entrevistadora: E se voltasse a ter turmas como teve naquela escola…? 



Entrevistado: Na Pedreira dos Húngaros? 

Entrevistadora: Exatamente. 

Entrevistado: Epá, a parte científica a ensinar, quer eu queira quer eu não queira, é 

independente do contexto que eu crio. Agora, os contextos, eu tento sempre adaptá-

los mas muitas vezes é no improviso e os miúdos colaboram nesse aspeto. Às vezes a 

pessoa pode pensar em casa em mil e um contextos espetaculares, chega à aula e os 

miúdos não acham menos piada àquilo e há um miúdo que atira uma piada e é a piada 

dele que serve para contexto. Isso, muitas vezes é muitas vezes à sombra do 

improviso, confesso. E por isso é que é importante que os miúdos estejam 

descontraídos. Porque os miúdos quando estão descontraídos, têm de estar 

descontraídos mas na aula, têm de estar participativos na aula, ou seja, vale piadas 

mas piadas de quem está por dentro da aula, pronto. E é esta contribuição dos miúdos 

é que leva a aula para aqui e para acolá. Eu às vezes, nesta fase, sei o que vou fazer e 

como vou fazer e levo uma ideia de como quero fazer mas depois aquilo que vai 

efetivamente acontecer vai depender fundamentalmente do que os miúdos disserem, 

o exemplo do que os miúdos disserem. E às vezes até penso que poderia preparar 

melhor a aula porque depois dou por mim – mas os miúdos gostam – depois faço isso 

um bocadinho como estratégia, porque os miúdos gostam disso, eu acho. Se for 

preciso – claro que se for uma aula assistida, o assistente vai dizer-lhe assim: ‘Essa aula 

foi feita em cima do joelho porque se você ia usar o cordão, porque não levou o 

cordão? Tinha que ter listado o material que precisava para fazer a aula e o cordão. E 

tinha ali o cordão em cima da mesa, para exemplificar uma força qualquer…’ Mas eu 

sei que os miúdos apreciam muito eu estar a falar. Não é que eu pense nisso mas na 

altura sei que eles vão gostar daquilo. ‘Por exemplo uma corda, alguém tem?’ E tiro os 

atacadores das botas, por exemplo, ali logo. Tiro os atacadores, os miúdos gostam 

disto, a sensação de que está tudo a acontecer no momento ao sabor das suas 

intervenções. E agora diz-me assim: ‘Então mas isso é uma aula mal planeada, isso é 

tudo em cima do improviso!’ ‘Sim, sim, mas isto funciona!’ Tudo bem, mas eu podia 

planificar tirar o atacador mas às vezes aquilo só vem porque o miúdo falou em. E 

muitas das vezes estou nas aulas a usar coisas esquisitas, não é, coisas esquisitas 

porque estão à mão, e eu penso assim: ‘Epá, lá dentro tenho um modelo molecular, 

podíamos estudar os modelos.’ É assim um bocado estúpido não é? Tenho ali os 

modelos preparados e estou ali a usar coisas que vou tirar do estojo dos miúdos e não 

sei quê. Mas parece que não mas isso dá dinâmica à coisa, dá a sensação que aquilo 

está tudo a acontecer em direto e as pessoas… Basta ver o tempo que os diretos 

ocupam na televisão (risos) e perceberem o quanto o direto funciona não é? 

Entrevistadora: E agora olhando para trás, todos os anos de ensino que já tem, como é 

que vê o que é ser professor? Olhando para aquilo que pensava, quando entrou na 

profissão, olhando para aquilo que é agora, qual é o balanço que faz? 

Entrevistado: Eu não pensava muito, mas agora… 



Entrevistadora: Foi de encontro às expectativas? Era aquilo que achava que ia 

encontrar? 

Entrevistado: Epá sim, mas aquilo que eu achava que não ia encontrar era tanto papel, 

não esperava tanto papel. Esperava mais sala de aula, ou seja, que a sala de aula 

tivesse mais preponderância do que aquilo que tem. Nós passamos mais tempo a falar 

de coisas paralelas, as reuniões, basta ver, estamos numa reunião, a maior parte do 

tempo é sempre a falar de coisas que não a sala de aula. E outra coisa que é diferente 

hoje e que não era quando eu comecei, e porque é muito diferente daquilo que me foi 

transmitido enquanto miúdo não é, é a desvalorização que o papel do professor tem 

vindo a sofrer a vários níveis. Isso sim é uma novidade para mim, que tem muitas 

origens, muitas razões mas tudo o resto era o que esperava e até mais. A nobreza da 

profissão é muito superior àquilo que é – na altura, um bocadinho de ânimo leve 

pensei que fosse – mas é isso.  

Entrevistadora: Quais é que são os aspetos da sua vida que identifica como relevantes 

para o exercício da profissão? 

Entrevistado: Epá, olha uma das coisas que eu acho muito importante, é interesses 

diversificados. Os miúdos têm uma coisa um bocado parva que é a ideia de que ficam 

surpreendidos porque um professor sabe usar um computador ou ficam surpreendidos 

porque um professor sabe tocar guitarra. Ficam surpreendidos porque um professor… 

sei lá! E eu já lhes perguntei se eles acham, se sabem hoje tocar guitarra, se acham que 

quando tiverem a minha idade se vão desaprender. Então eu acho que os interesses 

diversificados são importantes porque fazem os miúdos perceber que o professor é ou 

foi aluno como eles. Eu acho que interesses diversificados ajudam muito. Têm-me 

ajudado mesmo muito os interesses diversificados mas são reais, eu nem preciso de os 

falsear porque eu tenho mesmo interesses diversificados. Ia dizer uma coisa mas 

escapou-me… era importante, mas escapou-me. 

Entrevistadora: Quer que eu repita a pergunta? 

Entrevistado: Não a pergunta eu lembro-me mas ia dizer uma coisa acerca das coisas 

que me ajudam a ser professor. Uma coisa que me ajuda… o controlo de sala de aula é 

muito importante e tenho alguns, hoje chamo-lhe truques porque às vezes olho para 

trás e pergunto porque é que funciona e desde o estágio quiseram valorizar isso e isso 

deu-me logo que pensar: ‘Então isso o que é que é que funciona?’ E há muitas coisas 

que funcionam, por exemplo, muito rapidamente saber o nome dos alunos funciona 

porque: ‘Estejam calados!’ não é nada, agora: ‘Pedro, cala-te. António cala-te.’ Isto 

funciona, pronto, saber o nome dos alunos. O controlo de sala de aula é fundamental e 

o controlo de sala de aula passa por uma série de processos e uma série de processos 

é: arrancar primeiro que os alunos, por exemplo, ou seja, eu sei que, eu confesso que 

na escola onde estou onde tenho poucos ou nenhuns problemas disciplinares deste 

género vou relaxando um bocadinho. Mas sei que em turmas difíceis eu tenho que 

entrar rapidamente, tenho que por logo o sumário no quadro, ou seja, eu tenho de 



andar sempre a frente a puxar a turma para evitar os tempos mortos e tenho de 

controlar a sala de aula e dar a palavra é dar a palavra usando o nome dos miúdos, 

mandar calar usando o nome, pronto. Isso tem que ser uma coisa que tem que se 

investir logo muito rapidamente a saber os nomes. Controlo de sala de aula ajuda 

muito. Diversidade de interesses, epá e continuo a não me lembrar da outra mas por 

outro lado se não me lembro é porque não é assim tão importante. 

Entrevistadora: Porque é que acha que há tão poucos professores de origem africana a 

lecionar em Portugal? 

Entrevistado: Epá, isso é uma questão transversal, acho eu é mesmo social, não é? A 

comunidade africana residente em Portugal, muita dela, muito desta comunidade a 

meios socialmente desfavorecidos e isso por si só condiciona a coisa. Se calhar seria 

interessante perceber entre as pessoas que estão no mesmo patamar socioeconómico 

se o número de pessoas nesse mesmo patamar que chega até à profissão de professor, 

se é também, se é em maior número ou se é em menor número porque eu acho que 

antes de mais nada é uma questão socioeconómica. É o que eu acho. Acho que não é 

mesmo uma questão de cor de pele, é uma questão socioeconómica. É o que eu acho. 

Entrevistadora: E como é que caracterizaria a sua situação socioeconómica quando era 

miúdo?  

Entrevistado: Epá, seria aquilo que seria a classe média, vá. Seria a classe média, o 

meu pai trabalhava – muitos caboverdianos trabalhavam na altura - na marinha 

mercante e pronto, nunca nos faltou nada, embora houvesse sempre muita pressão 

acerca daquilo que se gastava e que não se gastava, muita pressão. Nunca foi por 

questões económicas que deixaríamos de estudar. Nunca seria por aí. Até pelo menos 

ao secundário. Na faculdade, seria impensável ir para uma privada. Isso, eu sempre 

soube, ou seja, se quisesse estudar tinha que entrar numa pública e se quisesse entrar 

numa pública tinha que ter média e isso sempre foi limpinho. E mesmo assim durante 

o meu curso tive de trabalhar para estudar. Desde muito cedo. Acho eu é um fator 

socioeconómico fundamentalmente. Eu acho que o que eu faria era: cruzava as 

variáveis socioeconómicas com esta questão dos descendentes de africanos em 

Portugal, porque eu acho que é mais isso do que outra coisa. Porque eu nunca senti 

qualquer tipo de discriminação em termos de nota, em termos de sala de aula, nesse 

aspeto não, nunca senti nem desconfiei de. Não posso é negar – e é isso que eu ia 

dizer há bocadinho acerca dos funcionários e tem a ver com aquela história de ser um 

bocadinho melhor – não posso negar que de vez em quando não sinta alguma 

surpresa. Porque quer queiramos quer não, anos de anedotas e uma série de 

disparates que se vão alimentando acerca da pouca inteligência associada aos pretos, 

aos alentejanos e por aí a fora, quer queiramos quer não, há pessoas que acham que 

quando há fumo há fogo, há pessoas que acham que é um bocadinho assim: ‘Epá, 

onde há fumo há fogo! Tem de sair qualquer coisa!’ E há pessoas que acham mesmo 

isso, no fundo, no fundo acham que aquilo tem alguma razão de ser então não posso 



negar que em algumas circunstâncias não tenha sentido alguma surpresa perante a 

minha pessoa, vá (risos). Não é que eu seja mais inteligente que os outros, é o que 

digo, mas as pessoas se calhar esperam é que seja menos e isso parece que tem jogado 

até mais a meu favor do que outra coisa. 

Entrevistadora: Há mais alguma coisa que queira acrescentar, mais algum episódio 

que queira contar?    

Entrevistado: Epá, não. Se calhar acho que falei demais, peço desculpa por isso. E 

perdi-me um bocado, estou um bocado cansado, às vezes começava a falar e esquecia-

me das perguntas. 

Entrevistadora: De forma alguma. Bem, agradeço a sua participação e o tempo que 

disponibilizou para esta entrevista que é importantíssima. Muito obrigada. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA A UM PROFESSOR DE ORIGEM AFRICANA 

 

Data: 3 de Abril de 2012 

Local: Biblioteca Central da Câmara Municipal do Seixal 

Hora de início: 15.00 

Hora de término: 16.06 

Duração: 1 hora e 6 minutos 

 

Entrevistadora: No âmbito do curso de Mestrado em Ciências da Educação área de 

especialização em Educação Intercultural, estou a realizar uma investigação sobre ser 

professor enquanto indivíduo pertencente a uma minoria étnica. Para que possa 

enriquecer ainda mais esta investigação é fundamental o seu contributo através das 

respostas a esta entrevista. Desde já garanto a confidencialidade da informação 

facultada bem como a sua identidade e a da escola. 

Vamos começar por caracterizá-la: que idade é que tem? 

Entrevistada: 36 anos. 

Entrevistadora: E qual é a sua formação académica? 

Entrevistada: Licenciatura em Professores do Ensino Básico, variante de Educação 

Musical.  

Entrevistadora: Há quantos anos é que está a exercer? 

Entrevistada: Desde quando? Desde que eu terminei o curso ou antes? É que eu 

comecei a exercer antes de terminar o curso, portanto ainda era aluna na faculdade e 

já estava a exercer em algumas escolas em Lisboa. Não sei se a contagem é feita a 

partir de… (risos) 

Entrevistadora: Quantos anos é que lecionou antes de acabar o curso? 

Entrevistada: Desde 2000… hum, não 2000 foi a nova… 98, portanto desde 96, vamos 

fazer… É assim, há várias variantes, eu comecei a dar primeiro aulas de música como 

professora de educação musical. Fiz algumas formações anteriores e comecei a dar 

aulas de educação musical e depois é que fiz a minha formação, portanto…  

Entrevistadora: Então antes de concluir a licenciatura foram quantos anos, que deu 

aulas? 

Entrevistada: Foram cerca de oito anos. 

Entrevistadora: Oito anos. E depois de já ter concluído a licenciatura, foram quantos? 

Entrevistada: Depois de ter concluído a licenciatura… portanto, estou há oito anos. 

Entrevistadora: Oito, oito portanto. 

Entrevistada: Oito, oito (risos).  

Entrevistadora: Há quantos anos é que está a exercer na escola onde está este ano? 



Entrevistada: É o  terceiro ano letivo.  

Entrevistadora: É o terceiro ano… E quais é que são os cargos e as funções que 

desempenha na escola? 

Entrevistada: Neste ano? 

Entrevistadora: Neste ano. 

Entrevistada: Neste ano estou responsável por desenvolvimento de projetos. Ou seja 

tenho que desempenhar – dentro da minha formação de educação musical, eu tenho 

formação na educação musical 2º ciclo e também professores do ensino básico, ou 

seja, 1º ciclo – e a minha vertente este ano na escola é precisamente dar resposta na 

área dentro da música ao 1º ciclo, 2º e 3º, porque a minha escola começa desde a EBI, 

portanto, do jardim-de-infância, até ao 3º ciclo que vai até ao 9º ano. Portanto eu dou 

resposta a todas estas áreas. Portanto, começo desde a pré, 1º, 2º e 3º. Portanto, é… 

Entrevistadora: Uma mão cheia. 

 Entrevistada: É sim (risos). Um bocadinho.  

Entrevistadora: Como é que foi o seu percurso escolar? 

Entrevistada: Humm, o meu percurso escolar… a que nível? 

Entrevistadora: Começou onde? Esteve numa creche, ou não? 

Entrevistada: Já nasci em Portugal. Estive numa creche. A minha mãe como era 

professora, estava numa creche que era integrada no primeiro ciclo e a minha mãe 

dava aulas na parte do primeiro ciclo eu estava no jardim-de-infância, no andar de 

baixo, portanto aquilo era: o primeiro andar era o 1º ciclo e o andar debaixo era os 

pequeninos.  

Entrevistadora: Isso era onde? 

Entrevistada: Na Amadora, num externato chamado ‘Baloiço’. E depois minha mãe 

saiu porque, como professora, na altura ainda não estava nos quadros, portanto, tinha 

que concorrer todos os anos nunca sabia onde poderia ficar para dar aulas. Depois de 

ter ficado com ela no ‘Baloiço’ a minha mãe ficou colocada depois na margem sul, na 

zona de Corroios. Portanto, eu depois vim com a minha mãe para a zona de Corroios. 

Depois de Corroios ficou colocada na Arrentela, portanto voltei com a minha mãe 

depois para a Arrentela. Foi quando depois ficámos a viver aqui na zona do Seixal. 

Portanto, depois a partir daí fiz todo o meu percurso de escola aqui na zona do Seixal. 

Entrevistadora: E quando foi para o Seixal estava em que grau de ensino? 

 Entrevistada: Portanto, quando eu vim para cá, a minha mãe ainda esteve um ano a 

viver em Corroios, portanto aqui no Seixal ingressei no 4º ano do 1º ciclo.  

Entrevistadora: Então quer dizer que o 2º, o 3º ciclo e o secundário foi… 

(entrevistada interrompe) 

Entrevistada: Andei um bocadinho a saltar de escola em escola, sim.  

Entrevistadora: Depois, no 3º ciclo assentou aqui no Seixal? 



Entrevistada: Logo no 2º, portanto, o 5º e o 6º ano foi aqui já na Nuno Álvares, 

portanto aqui no Seixal, faz parte do Seixal mas isto é no agrupamento de escolas ali 

nas Cavaquinhas. Depois fui para a secundária na mesma zona, a escola era ao lado. 

Portanto, fui para a secundária depois no 9º ano pedi transferência para a escola 

secundária da Amora, também faz parte do concelho do Seixal, fui para a zona da 

Amora com – porque comecei uma especialidade, na altura, de desporto – portanto 

estive lá do 9º ano até ao 12º na Amora. Depois saí, no 12º resolvi, na altura, deixei, 

não completei duas disciplinas, comecei a fazer um curso de formação diurna, então 

entrei para a noite para a escola do Fogueteiro. Acabei o 12º ano.  

Entrevistadora: Muito bem. E como é que foi, ao longo do ensino básico e secundário, 

como é que foi ser aluno de uma minoria étnica? 

Entrevistada: Isso é uma pergunta assim um bocadinho… Como é que foi… é assim: eu 

posso dizer que até ao 8º ano, a minha integração na escola foi bastante fácil. Eu 

sempre fui uma pessoa muito sociável com os meus colegas, não tive qualquer 

problema aqui na zona do Seixal. Quer dizer, eu estou a dizer que não tive qualquer 

problema, lembro-me, houve um ano que foi assim um bocadinho conturbado, porque 

haviam rapazes na turma que eram bastante mal-educados e gostavam de abusar um 

bocadinho das meninas e eu não tolerava esse tipo de abusos físicos e era a única 

pessoa que fazia frente. Por causa disso, tive algumas complicações com alguns 

rapazes da turma porque tínhamos que… estávamos em constante confronto e eu era 

das poucas raparigas que o fazia, sempre fui um bocadinho maria-rapaz e então 

impunha-me um bocadinho porque não gostava que abusassem, de mim nem das 

minhas colegas. Então houve um ano assim particular que foi assim… não tinha 

qualquer problema com o resto da turma mas haviam dois elementos na turma que 

estávamos constantemente em conflitos, pronto. E havia algumas queixas nesse 

sentido. Mas não da minha parte, da minha parte só na questão das professoras me 

quererem proteger e de nunca conseguirem porque eu não era capaz de estar calada 

então aquilo era sempre… (risos) Havia umas alturas que eu conseguia realmente 

acalmar mas depois mas depois quando aquilo voltava a ganhar alguns, epá, não sei 

explicar isto. A melhor forma será dizer que eram alunos que ninguém tinha mão neles 

e faziam o que bem queriam, pronto, basicamente era isto. Portanto, até aqui, tirando 

este ano, esta turma, não tive qualquer tipo de problema. Depois quando quando fui 

para a Amora aí sim, tive bastantes problemas. 

Entrevistadora: De que género? 

Entrevistada: Aceitação por parte dos meus colegas não por, quer dizer… havia dois 

grupos distintos: um primeiro era que, quando eu fui para a escola da Amora, na altura 

a escola tinha um grande grupo de alunos que eram da Quinta da Princesa. Portanto, 

alunos também de etnia africana. Só quem conhece e quem é descendentes destas… 

que tem estas raízes africanas sabe aquilo que eu vou explicar, que é: há um grupo que 

não gosta de pessoas que têm características mistas, como é o meu caso, porque eu 



tenho uma… isto por gerações, normalmente diz-se que a etnia, nas gerações, já os 

africanos, mesmo certo, de raça negra, depois há os mulatos quando se mistura raça 

negra com a branca, a 1ª geração são os mulatos. Depois há os mulatos que se casam 

com brancos, a seguir já vêm os cabritos, assim sucessivamente. E eu estou dentro 

desta…que se chama os cabritos, portanto, já não é a raça pura africana. E então é um 

bocado complicado porque os da raça africana não aceitam estes da mistura porque 

dizem que nós não somos africanos na sua… pura, raça pura. E os brancos também não 

nos vêem como fazendo parte desta… da raça deles porque também temos uma 

mistura, não temos a mesma tez de pele. E então nesta escola, esta maioria da Quinta 

da Princesa eram todos, principalmente as mulheres, as raparigas, raça africana negra 

e então não vêm estas raparigas que têm estas misturas, de bom modo, não gostam 

de misturas, não… somos completamente postas de parte e então havia esta… por um 

lado, eu tinha esta exclusão dos meus colegas da Quinta da Princesa e depois pelo 

outro lado, também dos meus colegas da minha turma. Havia alguns mulatos e havia 

outros que eram de raça negra. Havia outros de raça branca mas isto aqui também já 

não tem nada a ver. Eu penso que na altura, os da Quinta da Princesa sim, era uma 

questão racial mas com os meus outros colegas não era nada questão racial. Era quilo 

que se passa nas escolas normalmente, era uma questão de status, eu era muito 

miúda ainda. Talvez não fosse a nível físico muito desenvolvida para a idade que tinha, 

então preferiam sempre as raparigas mais desenvolvidas para questões de… sei lá, 

aquilo que se fazia na altura, que era aquelas curtes, aquelas brincadeiras românticas 

que se fazia (risos). E eu não encaixava nem num lado nem noutro. 

Entrevistadora: Então como é que descreveria a sua relação com os outros alunos? 

Entrevistada: Problemática. No 9º ano, problemática sem dúvida porque eu andava 

com uma rapariga que era considerada – não sei se isto é importante ou relevante ou 

não – mas tinha uma colega na minha turma que era – chamavam-lhe a marrona – era 

a mais inteligente da turma que também era um bocado exorcizada pelos colegas, 

posta de parte precisamente por ser a marrona. E nós juntámo-nos as duas e a partir 

do momento, numa saída que ela teve, um contato com um rapaz, portanto… Isto é 

um bocado estúpido, dizer estas coisas mas isto faz parte do crescer e faz parte destas 

brincadeiras que se faz com estas idades que tem a ver também com estas questões 

dos rapazes e das raparigas. Então ela ganhou aquele status, tinha estado com um 

rapaz e a partir daí, começou a ignorar-me por completo e então eu isolei-me e fiquei 

bastante sozinha durante dois anos letivos. No segundo ano letivo, foi quando eu dei o 

meu salto e impus-me e depois tudo mudou.  

Entrevistadora: E esse salto foi devido a quê? 

Entrevistada: Foi devido a um confronto que eu fiz à frente de uns colegas, dentro de 

uma cafetaria. Porque nós costumávamos sempre ir almoçar e havia… os meus colegas 

faziam aquilo que se chama pressão psicológica, portanto era gozar, era brincadeiras 

de colar papéis nas costas, portanto, dentro dessa área havia coisas mesmo parvas e as 



pessoas mais frágeis – e houve uma altura que eu lembro-me da minha mãe dizer que 

eu era bastante… que eu estava numa fase bastante revoltada – magoava-me e a 

minha maneira de lidar com isso era, se calhar em casa era mais revoltada, era mais 

zangada, parecia que estava zangada com o mundo e na escola não mostrava isso 

portanto era uma pessoa bastante passiva, não… durante esse ano letivo. Houve uma 

vez que estoirei, foi num almoço que eu estava sozinha numa mesa, mentira, não 

estava sozinha, estava eu e mais umas colegas, mas era como se estivesse. Aquilo era 

do género, o lugar que está vazio, sentávamo-nos juntas mas não havia qualquer tipo 

de intimidade entre nós. E houve uma situação em que nós estávamos… eu tinha 

pedido uma sopa – nunca mais me esqueci disto por acaso - e nós comíamos sempre 

uma sopa e um cachorro. E eu lembro-me de ter pedido um cachorro e essa rapariga 

agarrou numa mostarda e disse: ‘Queres com mostarda?’ E alagou o meu cachorro em 

mostarda e eu, com muita calma, não respondi e pedi outro cachorro. E ela alagou a 

minha sopa também com mostarda e eu pedi outra sopa e pedi outro cachorro e ela 

agarrou na mostarda e eu agarrei-lhe na mão e olhei para ela numa questão de: ‘Não 

voltes a fazer isso!’ E como ia com muita calma… e ela, isto sempre com os risinhos 

constantes na mesa, de gozo, etc. e eu vou, no final, quando acabei de comer, agarrei 

na mostarda e reguei-a de alto abaixo com mostarda e depois levantei-me e disse à 

senhora: ‘A conta paga esta menina que está aqui.’ E saí porta fora do café. E a partir 

daí nunca mais fui gozada pelos meus colegas, portanto foi o meu basta e foi à frente 

do café todo e houve muitas pessoas que disseram que eu tinha estado bastante bem 

porque me impus. Aquilo já era uma coisa que já ia de algum tempo e portanto, 

magoava-me e eu nessa altura tive aquela atitude pela primeira vez de mostrar que 

aquilo não estava bem e que não ia tolerar mais aquele tipo de comportamento em 

relação a mim. 

Entrevistadora: E acha que faziam isso por que não se integrava devido a uma questão 

racial ou por outra razão qualquer? 

Entrevistada: Não me parece que seja por uma questão racial, talvez por outra razão 

qualquer. Porque as questões raciais prendiam-se mais nesta escola com os tais grupos 

grandes que realmente faziam parte daquela raça negra. Mas era uma mistura de… eu 

não posso dizer que não poderia ser a 100% porque eu acho que era uma mistura de 

sentimentos. Eu acho que também havia racismo com toda a certeza. Eu penso que – 

eu sentia isso de alguma forma – mas não posso dizer que seja só… que eu estivesse a 

ser… porque a minha turma tinha muitos miúdos como eu, com mistura, e que eram 

perfeitamente… mas lá está eram rapazes. E eu também penso que a aceitação é 

totalmente diferente quando… a nível de rapazes do que a nível de raparigas, penso 

eu. Porque eles não tinham este problema de aceitação, pelo contrário, até eram visto 

como aqueles rapazes com pinta e que eram giros, sei lá. Eu penso que era uma 

mistura de várias coisas. Era uma mistura por ainda ser miúda, não estar naquela 

postura de rapariga no nono ano que já tem aquela maneira de vestir para chamar a 

atenção aos rapazes, nunca fui muito namoradeira com essa idade. Eu penso que era 



uma mistura de coisas. Eu penso também que, talvez sim, tivesse alguma questão 

racial, mas não o sentia dessa forma, pelo menos explicitamente. 

Entrevistadora: Mas há bocado disse que racismo havia de certeza… 

Entrevistada: Havia de certeza absoluta, sim.  

Entrevistadora: Mas porque é que diz… porque é que faz essa afirmação com tanta 

veemência? 

Entrevistada: Porque é uma coisa… Por aquilo que eu passei na escola. Isso sente-se 

pela forma como às vezes querem-te chamar nomes e a primeira coisa que vem é 

sempre qualquer coisa discriminatória em relação à raça, nunca é coisas que tenham a 

ver com ‘estúpida’, ‘parva’. Tem mais a ver com questões raciais. Os nomes, quando 

querem atingir alguém, normalmente focavam-se mais precisamente na raça. Pelo 

menos, era aí que eu sentia que também havia essa questão racial, pelos nomes. 

Penso que… e pela… de alguma forma, no autocarro… porque agora estava um 

bocadinho a lembrar-me das coisas que se passaram. Havia a questão da escola mas 

havia também a questão do percurso de autocarro que eu tinha de fazer todos os dias, 

15/20m. E esse percurso de autocarro de 15/20m, eram pessoas que eram aqui do 

Seixal. E aí sim, eu penso…porque uma coisa é chegar à escola em que já há uma 

grande mistura e uma maioria de miúdos da raça africana. Mas neste percurso do 

autocarro eu era a única – se eu não estou em erro era a única – havia mais uma ou 

duas pessoas que… com as mesmas características como eu que fossem no autocarro e 

aí sim, também sentia pelos colegas, chamados ‘betinhos’, pessoas com mais dinheiro, 

faziam essa… Havia um colega que eu recordo-me que eu não gostava nada que 

gostava de me chamar ‘Mariazinha’ no autocarro e eu sentia sempre aquilo como uma 

de tentar diminuir-me de alguma perante os colegas. Depois eram aqueles risos, não 

sei. Penso que era aquilo que eu sentia. 

Entrevistadora: E em relação aos professores, como é que era a sua relação? 

Entrevistada: Em relação aos professores… Não tenho… em relação aos professores, 

houve uma professora especial que eu tive um problema e a minha mãe na altura, 

como encarregada de educação, inclusive teve de intervir. De resto não tive qualquer 

problema com nenhum professor, que me recorde. 

Entrevistadora: E o que é que aconteceu com essa professora? 

Entrevistada: Esta professora… Houve uma espécie de perseguição. Eu tive essa 

professora no 9º ano na escola da Amora, depois passei para o 10º ano, era a mesma 

professora. Era uma professora que tinha uma voz irritante, era assim uma coisa… 

Haviam várias pessoas que falavam dentro do contexto da sala de aula e ela, lembro-

me, de ela constantemente comigo estar sempre a chamar a atenção, isolar-me num 

canto, numa mesa. Depois eu na altura… eu fiquei doente – eu tive hepatite A no 9º 

ano, viral - e tive de ficar uns tempos em casa e não consegui… fiquei o 2º período 

todo em casa. Eu não consegui terminar a disciplina então tive de me propor a exame. 

E para propor a exame, antes disso, quis assistir às aulas dela. E houve uma aula que 



eu não fui e estava cá fora com as minhas colegas que resolveram faltar, porque na 

altura havia estas coisas assim, de vez em quando as pessoas fazerem gazeta. E eu 

lembro-me de uma colega minha estar à janela a meter-se com uma que estava lá 

dentro e ela apareceu na janela e viu-me a mim e a essas duas colegas e irritou-se 

comigo. Parecia que fiquei a partir daí marcada, porque eu lembro-me dela 

constantemente a isolar-me, a estar sempre a dizer coisas que não fomentavam 

minimamente a minha confiança e a minha segurança dentro da sala de aula. Na 

altura, depois proibiu-me de assistir à aula dela. Depois fui fazer um exame com ela e 

ela foi horrível porque eu passei para a oral e na altura ela fez-me a oral. E na oral 

perguntou-me, eu lembro-me dela ter feito a pergunta do género: ‘Então qual é que é 

o sistema reprodutor que estás mais à vontade?’ E eu: ‘feminino.’ E ela: ‘Então vamos 

ao masculino!’ E eu ficava um bocado confusa com esse tipo de atitude por parte da 

professora. Não passei na oral, tive de fazer a disciplina e apanho-a outra vez. Entrei 

dentro da sala de aula, vejo-a, fui à secretaria e pedi transferência ‘Por favor, por 

favor, por favor. ‘ Aleguei uma história qualquer, pedi transferência, calho outra vez 

com ela, fui transferida para outra turma, era outra vez a professora. E ela quando 

entrei na sala de aula fez logo o comentário: ‘ então mas a turma não é esta!’, assim 

com aquela voz que ela tinha ‘estava a fugir de mim, era?’. Uma marcação cerrada até 

ao final do ano e depois no final do ano eu passei mas lembro-me que foi porque a 

minha mãe fez uma reclamação por escrito à escola e no final ela acabou por… ah 

porque ela ausentou-se por ter estado doente e as minhas notas estavam um 

bocadinho tremidas e a partir do momento em que ela saiu da escola, por lei eu era 

obrigada a passar tendo ‘x’ nota e ela não me queria passar. Então a minha mãe fez 

uma reclamação e envolveu o Ministério da Educação e um advogado e no final ela 

depois telefonou-me a pedir desculpa. Portanto isto foi assim, foi a única vez que eu 

me lembro de ter algum problema com algum professor. 

Entrevistadora: E porque é que acha que ela teve esse tipo de atitude? Porque é que 

ela fez essa perseguição? 

Entrevistada: Não faço a mínima ideia. Não sei. Não sei se na altura possa ter pensado 

que fosse uma questão racial. Neste momento não faço mesmo a mínima ideia e não 

sentia, não sinto agora que tenha sido uma questão racial. Pode ter sido, pode não ter 

sido, não… mas não sei. Acho que também era uma marcação cerrada, ela também 

não gostava de mim, isso era ponto assente. Agora, se tinha a ver com a questão racial 

ou não, não faço a mínima ideia. 

Entrevistadora: E alguma vez sentiu que algum professor tivesse uma atitude diferente 

para consigo, por ter origem africana? 

Entrevistada: Não, acho que não. Já tive professores que tiveram atitudes diferentes 

comigo por várias razões mas por ser africana… não sei. Não sei o que é que vai na 

cabeça das pessoas. Sei que aquilo que eu passei no secundário com essa época do 

racismo depois de eu ter dado esta volta e de ter conquistado o meu espaço na escola, 



e passei do 8 para o 80, ou seja, eu era uma miúda completamente apagada e que não 

manifestava os meus interesses, os meus gostos, não impunha a minha presença. 

Mudei completamente, portanto, foi mesmo do dia para a noite, ou da noite para o 

dia, porque deixei de dar importância a esse tipo de coisas, portanto, não posso dizer 

se foi ou não porque eu desliguei-me dessa questão por completo. Não sei. 

Entrevistadora: E como é que era a sua relação com os funcionários? 

Entrevistada: Da escola? 

Entrevistadora: Sim. 

Entrevistada: Como é que era a minha relação com os funcionários da escola… Não me 

recordo de ninguém em especial para dizer que fosse má ou que fosse boa. Eu penso 

que era boa porque eu lembro-me de… os funcionários com quem eu lidei mais era à 

entrada da escola e na secretaria e toda a gente me conhecia e até me achavam uma 

rapariga bastante querida e simpática, portanto não me recordo assim de nada… 

Entrevistadora: E em relação aos outros encarregados de educação? Aos encarregados 

de educação dos seus colegas? 

Entrevistada: Não os conheci assim tão bem. Sei que houve uma vez que foi marcada 

uma reunião específica com a minha mãe por causa de terem roubado dinheiro de 

dentro da minha mochila, estava numa sala de aula. E houve assim casos destes na 

escola secundária da Amora houve ‘N’, portanto, até ter dado aquele tal ‘click’ que eu 

tinha dito de ter mudado a minha atitude, houve assim estes casos de roubar, de 

roubarem-me dinheiro, roubarem-me, sei lá, tantas coisas. Mas isso era um caso que 

acontecia praticamente todos os dias a toda a hora na escola secundária da Amora, 

não era só comigo, era uma coisa que acontecia mesmo.  

Entrevistadora: Mas, por exemplo, em relação àqueles colegas, que disse que a 

punham um bocadinho de parte, porque não era de raça africana pura, os 

encarregados de educação desses seus colegas, alguma vez falaram consigo? Tiveram 

algum tipo de contato? 

Entrevistada: Não, tive contato com uma apenas porque, com uma encarregada de 

educação de uma aluna, mas ela não fazia a mínima ideia da filha que tinha. Porque ela 

na altura dirigia o complexo de estudos acompanhados na altura que detinha várias 

ofertas de várias disciplinas e eu na altura, por causa daquela questão de biologia fui 

ter… pedi para ser acompanhada a nível de estudo nessa área e ela era a dona desse 

complexo e eu lembro-me que ela era comigo impecável. Mas ela não fazia mesmo a 

mínima ideia da filha que tinha. 

Entrevistadora: E nunca lhe disse nada? 

Entrevistada: Não, não. Nunca foi o meu género ser queixinhas. (risos) Ainda hoje sou 

assim. (25:30) 

Entrevistadora: Quem é que considera que mais a influenciou ao longo do seu 

percurso escolar? 



Entrevistada: A minha mãe sem dúvida, mas em que aspeto? Na escola, ou fora da 

escola? 

Entrevistadora: Qualquer aspeto, ou seja aquilo que mais a influenciou para conseguir 

aquilo que conseguiu. 

Entrevistada: É assim, a minha mãe, sem dúvida. Uma grande amiga minha, que ainda 

hoje somos madrinhas uma da outra e dos filhos e dos casamentos e não sei quê, 

também. Porque ela fazia parte desse tal grupo em que constantemente me gozavam 

e etc. e quando eu fiz aquela passagem, ela foi a primeira pessoa a dar-me a mão e a 

vir para o meu lado e tornámo-nos inseparáveis desde essa altura. Porque ela própria 

disse que descobriu que tinha muito mais afinidades comigo, precisamente a partir 

dessa mudança que eu tive. E ela dizia: ‘eu tenho tudo a ver contigo, não tenho nada a 

ver com esta gente que é tão falsa e não tem… lá dentro não há nada’. E a partir daí 

tornámo-nos amigas inseparáveis. Portanto se calhar essa amiga e também a mim 

própria porque sou uma pessoa, sou uma lutadora, nunca por nada, preciso de às 

vezes dar com a cabeça nas paredes mas eu gosto, vou sempre ultrapassando as 

minhas frustrações, um bocadinho comigo mesmo. Agora estou casada, o meu marido, 

sem dúvida. É a pessoa que mais me ajuda a enfrentar ou ultrapassar o que quer que 

seja. Gosto muito de ouvir a opinião dele. 

Entrevistadora: A primeira pessoa que referiu foi a sua mãe. Disse: ‘A minha mãe, sem 

dúvida.’. Porquê? De que forma? 

Entrevistada: Porque a minha mãe tem uma história de vida que é única. Eu estou 

sempre a dizer para ela escrever um livro, ela é uma lutadora. Por ser uma lutadora e 

por perceber o que ela passou e onde ela chegou por mérito próprio, sem dúvida, aí 

está uma mulher que… com ‘M’ grande que chegou onde chegou com mérito próprio. 

É com quem eu… ponho-a sempre num pedestal, é a minha… é quem eu mais admiro, 

penso eu, precisamente por tudo aquilo o que ela passou e por ter conseguido vencer 

sem ter as ajudas que eu tive. Por exemplo, com ela, com o meu pai, com amigos. 

Estou a falar de uma pessoa que passou por uma guerra e teve de sair do país onde 

estava e vir para cá comigo, grávida já na altura e estava super bem na vida e ter de 

começar do zero aqui sem ninguém. Portanto, sem dúvida que a minha mãe é a minha 

inspiração. 

Entrevistadora: Durante o seu percurso escolar teve apoio familiar? 

Entrevistada: Em que aspeto? 

Entrevistadora: No aspeto, quer da motivação, quer do ajudar a estudar. 

Entrevistada: Sim, sempre. Pronto, a minha mãe professora, portanto, suspeita. 

Obviamente que estava sempre disponível para mim e para o meu irmão para nos 

ajudar no que quer que seja em questões escolares. Quando ela achava que não 

conseguia ela própria ajudar, procurava sempre quem o pudesse fazer. Aliás, eu 

lembro-me de ultrapassar um handicap que eu tinha com a matemática que, cada vez 

que eu chegava ao teste bloqueava e o tempo não era necessário e eu ficava… 



literalmente era como se a minha mente ficasse em branco. E depois fui para um 

explicador que ela, na altura, andou à procura do melhor que podia. E deu-me a tal 

confiança, que eu passei de um 2 para um 5. Precisamente só porque eu não 

conseguia controlar a questão do tempo dentro da… e com a pressão, bloqueava. 

Então, tudo aquilo que eu tinha aprendido na sala de aula, não conseguia mandar cá 

para fora. A partir de que, dentro desta sala, eu mostrava aquilo que eu era capaz, ela 

dizia: ‘Mas qual é que é o teu problema? Eu não consigo perceber!’. E começava a 

brincar comigo, a fazer alguns testes, passei a ter excelentes a toda a hora e isto foi por 

causa da minha mãe porque ouvia aquilo que eu dizia e tomava atitudes para ajudar. 

Entrevistadora: E tinha apoio de mais algum membro da sua família? 

Entrevistada: O meu pai era um pouco mais desligado destas coisas. O meu irmão 

também teve os seus quês na escola… 

Entrevistadora: O seu irmão é mais novo ou mais velho? 

Entrevistada: Mais novo um ano. 

Entrevistadora: E ele estudou até que nível? 

Entrevistada: Até ao 12º. E depois não quis continuar. Mas isso tem a ver com 

questões familiares. Não tem nada a ver com questões raciais. O meu pai foi um 

bocado ausente em certa altura da vida, porque foi uma pessoa que ficou muito 

afetada pela guerra e de alguma forma deixou algumas marcas no meu irmão. E em 

mim também, mas eu consegui ultrapassar isso.  

Entrevistadora: Qual é que é a profissão do seu pai? 

Entrevistada: Ele já faleceu, mas era bancário.  

Entrevistadora: E que nível de estudos é que ele…? 

Entrevistada: Ele, na altura, dizia-me sempre que era o antigo 9º, penso eu. E ele foi 

gerente bancário de balcão.  

Entrevistadora: A sua família tinha espectativas em relação à sua escolaridade? 

Entrevistada: O meu pai e a minha mãe sempre disseram que gostavam de me ver a 

mim e ao meu irmão a tirar um curso, mas nós é que tínhamos de fazer por isso e nós 

é que tínhamos de ir à luta para conseguir fazê-lo ou não. Com o apoio deles, 

obviamente sempre mas que não eram eles que nos iam obrigar a toda a hora a dizer: 

‘vai estudar, vai estudar, vai estudar’; ‘vai para a faculdade’. Tanto que o meu irmão 

não seguiu a faculdade e eu segui. Mas andei ali, antes de ir para a faculdade, tive 

muito tempo sem saber o que queria fazer. Eu sabia que queria ser professora, mas eu 

tirei desporto a pensar que queria ser professora de educação física e depois, porque 

adorava desporto e houve uma altura na minha vida em que fazia 22 horas de 

desporto semanais. Depois, eu sempre tive muito jeito para o inglês também, houve 

uma altura que eu achava que queria ser professora de inglês. E a música apareceu 

mais tarde na minha vida e quando descobri que tinha jeito para a música, foi aí que 

eu cheguei a casa e disse: ‘Mãe, já sei aquilo que eu quero seguir!’ E a minha mãe até 



disse: ‘Aleluia! Boa!’. (Risos) E aí foi quando eu entrei para a faculdade. Até chegar a 

este percurso fui… fiz animação sócio- cultural durante bastantes anos. 

Entrevistadora: Quando, mais ou menos, decidiu que queria ser professora? Não estou 

ainda a falar ‘de quê’, mas ser professora. 

Entrevistada: É assim, eu já sabia que queria ser professora, quando eu estava entre o 

9º e o 12º ano a tirar desporto, eu sabia que queria ser professora. Mas na altura 

achava que era desporto. Mas depois quando acabei o curso de desporto, fiquei um 

bocado perdida. 

Entrevistadora: Mas porque é que queria ser professora? 

Entrevistada: Porque sempre gostei imenso de estar com crianças. Tenho muito jeito 

para estar com crianças. A minha mãe, como professora, deixava-me variadíssimas 

vezes estar dentro da sala de aula e eu sentia aquela ligação que tinha com os miúdos. 

Porque pedia-lhe volta e meia para fazer uma atividade com eles e a minha mãe dizia 

sempre: ‘Se preparares as coisas, podes fazer à vontade’. E deixava-me fazer às vezes 

jogos e brincadeiras que eles recebiam bastante bem e lembro-me de ser professora… 

nunca quis muito seguir aquelas idades que a minha mãe deu, que foi o 1º ciclo. 

Embora o meu curso também tenha e posso fazê-lo com essas idades, mas sempre 

quis fazer com os mais velhos. Mas isto porque descobri - depois de fazer animação 

durante muito tempo, fiz alguma formação em animação, etc., e fui apostando muito 

nas minhas formações – que descobri que tinha muito à vontade a trabalhar, a falar e 

estar com os miúdos mais velhos. Mas especificamente o dia que eu cheguei a casa e 

disse que era a música foi quando… Eu sei que na altura que era animadora, tive uma 

sorte incrível porque enveredei numa equipa fantástica. Por acaso há pouco, quando 

disse: ‘a minha mãe sem dúvida’- lá está as pessoas também falarem, vão puxando um 

bocadinho pelas memórias – eu estive com uma equipa num centro comunitário aqui 

na zona da Arrentela, que era composta por vários técnicos. Desde assistente social, 

psicólogo, e tinha… portanto, eram dois assistentes sociais, mais dois psicólogos, etc. e 

havia uma equipa de animação bastante forte para trabalhar em bairros sociais aqui na 

zona. E eu… tínhamos feito um projeto, eu e três amigas minhas, e que foi muito bem 

visto aqui na zona do Seixal. Fizeram-nos o relatório fotográfico e pediram-nos para 

apresentar nas escolas aqui locais. Gostaram tanto que quando abriu e houve 

possibilidade de abrir um centro comunitário cofinanciado pela União Europeia, 

convidaram-nos imediatamente para irmos para o campo como animadoras, portanto, 

nós na altura ainda não tínhamos assim, formação na área., tínhamos feito uma 

pequena – chamávamos até uma animação de colónias de férias – porque foi na altura 

das colónias de férias e não era a nível de internato, era externato, era no meio dos 

bairros. Resultou tão bem que convidaram-nos para a equipa. E quando eu estava na 

equipa com os animadores, veio uma chefe de equipa de animação, que foi a Paula, 

que foi outra pessoa que me marcou imenso e que aprendi imenso com ela. Quando 

foram compondo a equipa de animação, nós fechávamos um círculo. Porque éramos 



todos muito bons em várias áreas e na altura eu ainda não tinha descoberto a que é 

que eu era boa e em que área. Mas descobri como. A partir do momento em que veio 

o dinheiro, eles disseram assim um dia, entraram e disseram: ‘Temos dinheiro para 

investir em formações, toda a gente aqui que quiser pode fazer o que quiser.’ Na 

altura eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer, andava a ler os livros do 

Centro Cultural de Belém. Comecei a estudar tudo o que era workshops e hipóteses de 

ir fazer formações. Então apostei em fazer formações, em mim mesma e levar grupos 

de miúdos que estavam aqui nos bairros sociais que nunca tinham tido essa 

oportunidade, então fiz ‘n’. E quando comecei a fazer, tive a sorte de apanhar os 

grandes nomes de música portuguesa e de dança, que disseram: ‘Epá, tu tens muito 

jeito para isto!’ E no final de um ano de ter feito esta formação, cheguei a casa e disse: 

‘Mãe, já sei o que é que eu quero ser, quero ser professora de educação musical.’ 

Precisamente por ter brincado nesses workshops e ter posto instrumentos na mão e de 

repente eu ter começado a tocar e dizerem-me: ‘Epá, tocas bastante bem. Já alguma 

vez tocaste?’ e eu: ‘Não.’. ‘Epá, olha que devias seguir esta área porque tens bastante 

jeito, pensa nisso.’ E foi assim, sem querer que a música de repente ganhou assim 

uma… o sítio onde me levou até hoje. Ganhou um estatuto bastante importante na 

minha vida.  

Entrevistadora: Ok, portanto, para mim já ficou clara a questão da música. Mas 

gostava que explicasse um bocadinho melhor o que é que a levou a ser professora, 

quais é que eram as suas expetativas em relação à profissão, o que é que estava à 

espera. 

Entrevistada: Se ajudar um, já fico bastante contente. Eu normalmente… como 

professora eu tenho vocação e tenho perfil para lidar precisamente com crianças nas 

escolas TEIP, crianças que vêm de bairros sociais, provenientes de raça africana… ou 

seja, de minorias étnicas, precisamente. Porquê não sei, é um perfil que eu tenho, 

consigo dar resposta àquilo que eles procuram, penso eu, porque vou de encontro às 

expetativas deles. Também por ser, se calhar, uma pessoa que, quando chega e eles 

vêem que eu se calhar também provenho de uma minoria étnica, é mais fácil a 

aceitação e a predisposição para ouvir e aprender, se calhar, digo eu, não sei. Mas o 

que é certo é que a minha expetativa de professora é tentar partilhar e ensinar aquilo 

que eu tive oportunidade de aprender com, não poderei dizer os melhores do nosso 

país, mas com toda a certeza alguns foram de certeza dos melhores. Tentar passar um 

bocadinho aquilo que eu pude aprender e a ideia é essa, ter algo a dizer a estas 

crianças e poder passar um bocadinho o meu testemunho daquilo que eu aprendi. E 

por isso é que eu disse há pouco, se eu conseguir salvar um – mas quando eu digo 

salvar um, dentro deste percurso de escolas TEIP onde eu estou porque, estas escolas 

os miúdos mais fácil é o abandono escolar. É o que acontece frequentemente. E eu 

gosto de pensar que já consegui trazer bastantes alunos para a escola e não resultar 

daí o abandono escolar e sim a influência de continuarem os estudos o mais possível.  



Entrevistadora: Voltando agora um bocadinho atrás, portanto, fez o ensino secundário 

no curso de Desporto e depois como é que foi a entrada para a faculdade? Passado 

quanto tempo? 

Entrevistada: Foi quatro anos que eu fiz animação sociocultural. Disse à minha mãe: 

‘Mãe, eu acabei o 12º mas eu não estou preparada para ir para a faculdade porque eu 

não tenho a certeza de que realmente quero ser professora de Desporto ou de Inglês. 

Preciso de tempo para descobrir um bocadinho o que é que eu quero.’ E a minha mãe 

entendeu perfeitamente e deixou-me descobrir o meu caminho sozinha e o meu 

caminho foi precisamente dentro desta equipa, que eu descobri. 

Entrevistadora: Foi para que universidade? 

Entrevistada: Fui para uma privada, para o Piaget, porque na altura concorri para 

Leiria e a minha mãe e o meu pai fizeram estudo de mercado com várias pessoas e 

perceberam que com os custos que eu iria ter numa faculdade pública, ficava ‘ela por 

ela’. Ficando mais perto aqui, na altura, do Piaget que oferecia a AESE – Escola 

Superior de Educação. E na altura… porque as provas de ingresso para a faculdade 

também a AES de Setúbal mas eram diferentes as provas de faculdade para faculdade, 

variavam. E este tipo de provas, que eu tinha mais força, precisamente eram as provas 

que faziam para Leiria. E na altura eu fiz as provas e podia ter entrado para Leiria só 

que a minha mãe falou na questão financeira que seria praticamente a mesma coisa 

ou se calhar mais em conta se eu tivesse ficado aqui mais perto de casa e foi o que 

aconteceu.  

Entrevistadora: Como é que caracteriza essa formação académica? 

Entrevistada: Média. As minhas expetativas eram maiores do que aquilo que depois 

realmente verifiquei porque, não culpo minimamente, se calhar a faculdade. Se calhar 

culpo um bocado da turma em que eu estava inserida. Eu era a única rapariga, quer 

dizer, eu e havia mais uma rapariga, mas tinha um síndrome e foi obrigada a desistir ou 

mudar de curso no segundo ano. Mas se calhar a turma em que eu estava inserida era 

uma turma, de alguma forma, mediana e não houve por parte dos professores um 

tentar elevar a fasquia e então penso que se levou o curso assim, como se fosse uma 

coisa muito… mediana, ou seja mediana. Não houve nada que eu dissesse: ‘Uau! 

Fantástico! Realmente aprendi bastante aqui!’. Eu na altura, inclusive, quando estava 

na faculdade, estava também a trabalhar ao mesmo tempo e eu estava com o estatuto 

de trabalhadora- estudante, portanto eu faltava imenso porque, não só porque dava 

aulas mas porque estava, na altura, fazia um espetáculo e andava sempre na estrada a 

fazer espetáculos de norte a sul do país. E volta e meia havia castings e eu dizia aos 

professores e ia e tive a oportunidade de sair para fora também com um grupo 

profissional, na altura mas não quis. A minha vida deu assim muitas voltas. 

Entrevistadora: Houve algum aspeto que sentiu que fez, de facto, muita falta na sua 

formação? 



 Entrevistada: Sim, dentro da área da música houve várias coisas que eu acho que 

devíamos ter… deviam ter aprofundado mais e ter dado uma variação maior na parte 

musical. Penso que era uma coisa muito… lá está, ficou muito aquém das minhas 

expetativas, não foi… 

Entrevistadora: Na parte científica então… 

Entrevistada: Na parte científica, sim.  

Entrevistadora: E na parte pedagógica? 

Entrevistada: Na parte pedagógica, aí já não posso dizer que tenha ficado aquém. A 

única coisa que eu posso dizer é que havia disciplinas que eu acho que não serviram 

para nada. Literalmente para nada. Ainda há pouco tempo falava isso com o meu 

marido, porque o meu marido também foi colega de faculdade e dizíamos o mesmo. 

Eram aquelas disciplinas, pusemo-nos a falar: ‘Quem é que foi dos nossos, da 

faculdade, as pessoas que mais nos marcaram?’ Uma vez na brincadeira, a falar nisto. E 

de repente começámos a lembrar de professores e do género: ‘Epá, qual foi a cadeira 

que esse professor deu?’ Nem sequer nos lembrávamos porque não fez sentido 

nenhum dentro da formação que nós tínhamos. Não fazia sentido. 

Entrevistadora: Como é que foi a sua entrada na vida profissional, como professora? 

Entrevistada: Depois de terminar o curso ou…?  

Entrevistadora: Depois de terminar o curso. 

Entrevistada: Foi difícil, quer dizer, a vida dos professores não é nada fácil. Eu tentei, 

concorri. O meu marido também é professor, nós não conseguimos mas, na altura 

havia uma quantidade de fatores que nós não conhecíamos nem dominávamos. 

Nomeadamente a questão da plataforma a nível informático do site do Ministério da 

Educação. Não era um site que tivesse muita informação e tanto eu como vários 

colegas meus ficámos um bocadinho a perder. Porquê? Porque na altura nós 

concorríamos como professores mas não sabíamos que podíamos entrar e ver, por 

exemplo nas ofertas escola, que podíamos fazer eventualmente, tentar ir para o 

estrangeiro através de algumas plataformas dentro do site do Ministério da Educação, 

etc.. Então comecei pelas atividades de enriquecimento curricular que ainda hoje é um 

bocadinho vista como um complemento daquilo que os professores titulares dão. As 

atividades de enriquecimento curricular estão um bocadinho onde estão hoje, a meu 

ver, por muita culpa do Ministério de Educação, porque aquilo é considerado um ATL. 

É um sítio onde os pais deixam as crianças. Não há qualquer tipo de avaliação. A partir 

do momento em que não há avaliação e que os alunos não chumbam por faltas a nível 

da assiduidade, portanto, qual é que é o rigor que se pode oferecer dentro de uma 

disciplina que é atividades de enriquecimento curricular, quando nós estamos ali 

simplesmente para entreter as crianças, como muitos pais acham e podem levar os 

seus filhos porque sabem que os filhos não vão chumbar e que não há qualquer tipo 

de repercussão no seu dia-a-dia na escola porque é simplesmente um sítio onde é 

facultativo. Os pais podem ou não querer que os meninos vão para lá, os que querem 



sabem que aquilo é gratuito e que não têm de pagar e que – em algumas escolas eu sei 

que se paga alguma ajuda – mas que deixam as suas crianças e quando acham que 

devem tirar, tiram e quando acham que devem por põem, pronto. Não percebem que 

isto causa problemas quando os miúdos faltam e depois voltam e não percebem. 

Portanto, de alguma forma as atividades de enriquecimento curricular, eu gostava de o 

fazer com os alunos mas não gostava do reconhecimento que tinha enquanto escola. 

Não pela parte das colegas titulares de turma, mas por parte das entidades que 

promovem a maior parte das escolas, ainda hoje, ou seja, estas entidades que fazem a 

mediação entre a escola e os professores que, a meu ver, na altura quando eu comecei 

não resultava minimamente, não havia qualquer tipo de pessoas que estivessem no 

campo e que percebessem as dificuldades dos professores. 

Entrevistadora: E como é que foi ser pela primeira vez professora e ter uma turma à 

frente? 

Entrevistada: Para mim, fácil. Lá está, eu sou um peixinho dentro de água. É onde eu 

gosto de estar. Até porque na faculdade nos diziam: ‘Vamos fazer agora a aula, esta 

aula vai ser avaliada. Vão dar aos colegas como se fosse para crianças.’ Eu tirava 

sempre as melhores notas, os meus colegas ficavam muito nervosos e aquilo para mim 

era completamente a minha praia. Porque é aí que eu sinto que tenho o dom da 

palavra e que posso, através de uma aula mais lúdica passar componentes científicos 

importantes a eles. É a minha praia, pronto.  

Entrevistadora: E como é que caracteriza a sua relação com os alunos? 

Entrevistada: Excelente. A minha mãe também era assim. Quando tinha… 

normalmente gosto mais… os meus alunos mais difíceis, com mau comportamento são 

os que eu considero os maiores desafios para mim. Não sei porquê, tenho sempre 

tendência a gostar mais ou a lutar mais, mas normalmente até eu gostar, por aquele 

aluno que é normalmente o fator ‘x’ a nível de mau comportamento, o pior na turma. 

É um facto. 

Entrevistadora: Sente que a sua origem influência a sua relação com os alunos? 

Entrevistada: Penso que sim. 

Entrevistadora: Como? 

Entrevistada: Porque de repente eles vêem à frente e já ouvi os meus alunos a 

fazerem vários tipos de comentários: ‘Olha a professora, tão bonita! Oh africana, é 

mulata!’ depois muitas vezes não acreditam, há muitos que pensam que eu sou 

bastante morena e que não tenho qualquer tipo de genes africanos. Não acreditam, 

muitos pensam que eu sou de raça branca e eu digo que não. A maior parte deles, 

depois quando eu digo que conhecem: ‘Então mas é de onde?’; ‘Eu tenho origens 

africanas angolanas.’; ‘Ah vês, vês?’. Depois há sempre aquele jogo das meninas: ‘Ah é 

angolana como eu e tal…’. Portanto, não sei, este tipo de reparos que eles fazem, 

penso que tem a ver precisamente com esta questão de ‘Será que eu um dia também 

posso ser assim?’. Não sei, não é de todo fácil para estes miúdos porque a língua 



materna… Eu estou sempre a falar nisto, focando a escola onde eu estou, porque é 

óbvio que há origens africanas noutras escolas que se calhar os miúdos não provêm de 

bairros sociais e que isto não se verifica assim. Eu quando falo desta forma, estou 

sempre a falar em relação à escola onde eu estou porque é realmente uma escola que 

está inserida num bairro social e então é o exemplo que posso dar e como o meu 

passado, mesmo até chegar até aqui foi sempre em escolas TEIP, os meus exemplos 

têm a ver sempre com este feedback que eu tenho dos miúdos que são, provêm 

mesmo de bairros sociais e que, como eu estava a dizer, que muito cedo abandonam a 

escola. Porque não têm a expetativa, porque não têm sonhos, porque os pais acham 

que eles não vão conseguir, porque dizem: ‘Se trabalhares num supermercado já é 

uma profissão bastante digna.’. Portanto, não há o sonho. Eles dizem-me sempre: ‘Ah, 

professora, isso é sonhar muito alto.’. Eles não vêm, não conseguem… parece que 

houve ali… a chama apagou-se do sonho, aquilo que as pessoas gostam de ver e 

pensar: ‘Um dia vou ser assim.’. Eles, quando nós perguntamos o que é que um dia 

eles queriam ser, eles dizem: ‘Oh professora, eu um dia gostava de trabalhar num 

supermercado, é uma profissão muito digna, a minha mãe está sempre a dizer’. São 

muito… as expetativas são muito baixas. E então penso que é uma forma deles 

poderem se calhar pensar: ‘Será que eu também vou conseguir um dia? Será que eu 

também posso ser?’.  

Entrevistadora: Acha que a família desempenha um papel importante na 

escolaridade? 

Entrevistada: Eu acho que sim. Também depende muito da educação que se tem em 

casa e do acompanhamento que se tem em casa, mas eu penso que sim. O 

acompanhamento familiar, eu penso que é fundamental, são os alicerces de uma 

criança quando têm o apoio condicional em casa. E aliás, a escola nunca se dissocia da 

família. A nossa ideia é sempre, quando há um problema, quem é que nós chamamos? 

Os encarregados de educação. Portanto, estamos sempre a tentar chamar a família, 

precisamente os mais chegados, à escola, precisamente para isso. Para estarem a par 

do que é que o aluno está a fazer, para nos ajudar em determinadas alturas. Quando 

nós não percebemos o porquê, que se o aluno tem uma frustração ou se o aluno muda 

de comportamento radicalmente, tentar perceber o que é que se passou em casa para 

aquele aluno ficar assim de repente, até tinha boas notas. Portanto, penso eu, é 

impossível dissociar essa imagem familiar num aluno destas idades porque ainda não 

têm maturidade suficiente para, individualmente conseguir ganhar aquela consciência 

intelectual ou seja o que for, para seguir um caminho sozinho, sem ter esses alicerces 

por trás. Portanto, sem dúvida, eu acho que o apoio familiar é extremamente 

importante. 

Entrevistadora: Sente que a sua origem influência a prática letiva? 

Entrevistada: Não sei, a única coisa que eu sempre ouvi dizer é: ‘Está-te no gene!’. O 

que é isso do gene? Porque como professora de Educação Musical, com esta 



descendência africana, todas as culturas basicamente, a minha área dentro da música, 

eu gosto muito de incidir na percussão e a dança, porque eu também fiz muita 

formação a nível de dança, e das coisas que sempre ouvi dizer em todo o lado é que 

normalmente estas minorias étnicas têm sempre uma facilidade e é verdade, isso 

verifica-se na escola. Dentro das expressões, não tem de ser necessariamente música, 

pode ser a dança, pode ser o desporto, pode ser a expressão plástica mas que 

realmente são culturas que têm uma facilidade dentro destas expressões. Sempre o 

ouvi dizer. E comprovo-o diariamente na escola com a facilidade com que eu às vezes 

ensino um ritmo ou uma música e um miúdo agarra naquilo e consegue fazer. 

Portanto, quando eu oiço esta frase do: ‘Está-te no gene.’, quando me mexo de uma 

certa forma e apanho um movimento qualquer e outras pessoas não conseguem, até 

dizem sempre: ‘Ah, está-te no gene! Tens a descendência africana.’. Se calhar, 

precisamente porque culturalmente, este ‘gene’ que falam, já vem de um historial de 

antepassados que estão tão ligados e enraizados com rituais que passam por música e 

dança, que se calhar, passando em todas gerações em gerações, obviamente que há 

um africano ou dois que possam não ter qualquer queda para a dança ou qualquer 

queda para música. Mas se calhar, não sei se já fizeram um estudo ou não mas se 

calhar, estatisticamente, está comprovado que a etnia africana, ou cigana que tenha 

mais facilidade para a música ou dança, se calhar, pelo menos daquilo que eu vejo 

diariamente, é um facto.  

Entrevistadora: Mas utiliza exemplos provenientes de África para as suas aulas? 

Entrevistada: Sim, porque, para já, a música não se limita… eu gosto sempre de 

mostrar as músicas do mundo e a world music, quando falo de world music, gosto de 

mostrar todos os continentes e dentro de todos os continentes, o africano, sem 

dúvida. Quando eu estou dentro da minha sala e, especificamente nesta escola, 

percussão tendo, a nível de linguagem e comunicação entre mim e os meus alunos 

funciona lindamente. Tanto que eu tenho um projeto na escola que precisamente vem 

da percussão e a maior parte dos ritmos são todos de percussão de ritmos africanos. 

Porque também fiz muita formação dentro dessa área, uma associação eu tenho em 

Lisboa, fiz muita formação dentro dessa área. Adorei fazê-lo. 

Entrevistadora: Como é que caracteriza a sua relação com os encarregados de 

educação? 

Entrevistada: Bastante boa. Boa para já porque, este meu projeto que eu tenho de 

percussão africana, nós vamos tocar várias vezes a vários sítios e maior parte das vezes 

gosto que os pais vão ver. Foi no início um bocadinho complicado tirá-los de casa, ou 

porque eles têm horários um bocado complicados, as profissões que têm, mas de 

alguma forma, gosto que eles estejam. E tenho, o meu relacionamento com os miúdos, 

especificamente dentro deste projeto que eu tenho, têm todos o meu número 

telefone. As minhas colegas dizem que eu sou louca, mas até agora nunca tive 

qualquer tipo de problema. Eles nunca me telefonaram, é só mesmo às vezes por uma 



questão de comunicação porque somos muitos, somos vinte e sete e já tive, por duas 

vezes, dois encarregados de educação, do género: ‘A minha filha, a que horas é que vai 

acabar? Que é para eu saber.’. Portanto, existe esta, não posso dizer confiança, mas – 

quer dizer, confiança da parte deles comigo, sem dúvida – para todos os efeitos é boa 

porque eles deixam sempre os miúdos, cada vez que eu tenho uma atuação e às vezes 

chegam à uma da manhã e eles nunca dizem ‘não, não pode ir.’. Sabem que estão 

comigo e, portanto. 

Entrevistadora: E sente que a sua origem influencia essa relação? 

Entrevistada: Não sei, nunca pensei nisso dessa forma. Talvez. Não sei dizer se sim ou 

não. 

Entrevistadora: E como é que é a sua relação com os seus colegas? 

Entrevistada: Nesta escola? Como é que é a minha relação com os meus colegas nesta 

escola… é complicada. É complicada porque, sendo eu uma pessoa que sou bastante 

sociável e que gosto de me dar com toda a gente, se calhar isto tem de se começar um 

bocadinho atrás só para explicar isto. Quando eu, em todos os meus trabalhos em que 

tive, todas as pessoas tinham posições de cargos e se calhar eu não referi, se calhar é 

importante, sempre houve qualquer tipo de conflito – pode ser ou não – por causa da 

minha descendência africana. Não sei, eu acho que não. Uma delas por exemplo no 

bairro A, uma Diretora da Escola não gostava de mim, nunca soube porquê. Na altura 

eram dois professores, um deles saiu, convidou-me a mim e ela tinha uma relação, 

parecia de ciúmes com os professores. Tentava-me excluir sempre do que era 

atividades sociais da escola, os homens podiam ir, eu não podia ir. Portanto, como ela, 

outro trabalho que eu tive no Colégio B, quarenta miúdos, que adoravam o meu 

trabalho, a diretora, no final, não queria que eu continuasse o meu projeto. Queria dar 

o meu projeto a outra pessoa, eu não concordei, mas ela achava que tinha de ser 

alguém da escola. Os miúdos boicotaram e disseram que se não fosse comigo não 

continuavam. O projeto terminou. Também nunca soube porquê. Pelo que eu percebi 

uma vez de um senhor foi que, no meio do ensaio ela uma vez apareceu-me – porque 

nós estávamos num ensaio geral para apresentar à televisão nos Globos de Ouro na Sic 

– ela apareceu-lhe e eu falei-lhe. Perguntei-lhe: ‘Olá, como está?’. Perguntei-lhe se ela 

queria dizer alguma coisa, ela disse que não. Parece que a senhora ficou um bocadinho 

chateada porque eu não lhe dei a devida reverência. Também não percebi, até lhe 

perguntei: ‘O que é a devida reverência?’. Parar, estender-lhe um tapete vermelho? 

Não sei. De repente, na escola, nas primeiras AEC’s onde estive, uma diretora gostava 

imenso de mim, estive lá um ano. Quando fui para outra escola, tive exatamente a 

mesma questão com uma das entidades promotoras porque eu quando não gosto ou 

quando há coisas que estão mal feitas, sou uma pessoa que gosta de fazer críticas 

construtivas e há pessoas que não gostam quando vêm o seu trabalho, se calhar, não 

gostam de se sentir minimamente ameaçadas, o que não é. A ideia era melhorar. 

Portanto, foi mais uma questão que aconteceu dentro dessa escola e depois a seguir, o 



pedido de desculpas logo de seguida, portanto, sempre tive assim algumas questões 

com pessoas que estavam, ou diretoras, de alguma forma sempre houve assim alguma 

manifestação de, não diria de azedume mas ali qualquer coisa que não está bem. E 

pela primeira vez nesta escola, a diretora adora-me. Portanto, a professora, que é a 

entidade máxima numa escola está sempre a dar a ênfase àquilo que eu faço e isto 

criou-me e cria-me, neste momento, alguns problemas com os meus colegas porque já 

por duas vezes que a professora se esqueceu, por uma razão ou outra de mencionar 

coisas também feitas por colegas meus. E eu continuo a estar neste local de destaque, 

eu já lhe disse isso e ela diz que não liga muito a isso e, este é o terceiro ano letivo e eu 

continuo a estar no lugar e local de destaque. Aliás, eu sou muito bem vista naquela 

zona pela Câmara Municipal, pelo vereador da cultura, etc., porque sim, porque faço 

um bom trabalho e disso não há dúvidas nenhumas. Portanto, não tenho qualquer tipo 

de problemas em relação a isso mas realmente em relação aos meus colegas, como já 

ouvi por boca de alguns, consideram-me um alvo a abater, como a própria diretora o 

diz, o que é uma pena, fico muito triste com isso porque sinto-me um bocadinho 

isolada e nunca sei bem com quem é que posso contar na escola. Porque a diretora, 

sem querer criou esta situação um bocado complicada de ultrapassar. 

Entrevistadora: E alguma vez, ao longo do seu percurso, sentiu que a sua origem 

influenciava a relação com os colegas? 

Entrevistada: Não, acho que não.  

Entrevistadora: Quais é que considera que são os aspetos da sua vida que foram mais 

relevantes, ou que são mais relevantes, para o exercício da profissão? 

Entrevistada: Como eu disse há pouco, ter passado por aqueles anos como animadora 

sociocultural dentro daquela equipa fantástica que fez-me crescer a nível profissional, 

mesmo até pessoal. Bastante, porque deu-me ferramentas, precisamente para lidar 

com este tipo de realidades na escola, com miúdos destas origens e com este tipo de 

comportamentos e maneiras de estar na escola. Portanto, a nível profissional, sem 

dúvida, este centro por onde eu passei foi extremamente importante na minha 

formação. Depois como eu falei, obviamente, a minha mãe por aquilo que vi como ela 

foi uma excelente profissional também na escola e os miúdos adoravam-na e ela 

sempre foi também muito falada entre as colegas e alunos de uma forma espetacular e 

mesmo no final de carreira dela, quando ela se reformou, fizeram-lhe uma 

homenagem, uma cerimónia que foi lindíssima e eu pude estar presente, toquei para 

ela inclusivamente, foi uma surpresa que fizemos. Portanto, também. Depois dentro 

da música, como professora de Educação Musical tive ‘n’ músicos que não são 

professores mas que também me deram as ferramentas para complementar o meu 

trabalho de professora dentro da área musical, para poder dar resposta e a 

criatividade que hoje – obviamente que a criatividade não é uma coisa que se aprenda, 

é uma coisa que, acho eu que se tem, pode é ser trabalhada. E houve músicos na 



minha vida que me deram essas também, de alguma forma, ferramentas para eu 

poder descobrir sozinha, depois o meu caminho.  

Entrevistadora: Porque é que acha que há tão poucos professores de origem africana? 

Entrevistada: Nunca pensei muito nisso. A minha mãe é de origem africana e é 

professora. Na escola onde ela estava, lembro-me de haver mais dois ou três. Na 

minha escola tenho mais um ou dois também, mas não sei, se calhar, se for dentro de 

uma comunidade como eu estou inserida com um professor daqueles meios, é 

complicado porque, como eu estava a dizer, são pessoas que estão cá, têm uma 

geração, ou seja, os pais, de repente, vêm das zonas de onde vêm e vêm com a língua 

materna portuguesa, não é a primeira língua, e é complicado pessoas que vêm, que a 

sua primeira língua não é o português, é um bocadinho complicado desconstruir a 

forma de pensar e de falar na cabeça e de alguma forma adaptar-se a esta língua. Tem 

que haver algum estudo e algum empenho e quando esses miúdos vêm com esses pais 

por trás e incita-se muito falar em casa aquela linguagem, eu penso que esse possa ser 

um dos handicaps para que isso aconteça, obviamente que isto dentro de bairros 

sociais, não é? Até porque os meios financeiros também são muito baixos. Agora 

dentro de sociedades classe média, não faço a mínima ideia, presumo que deva haver 

aí mais.  

Entrevistadora: Quer acrescentar mais alguma coisa, algum aspeto que considere 

relevante? 

Entrevistada: Não, acho que não.  

Entrevistadora: Agradeço então a sua participação, o tempo que disponibilizou para a 

entrevista. Vai ser fundamental para este estudo. Muito obrigada.  

Entrevistada: De nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA A UM PROFESSOR DE ORIGEM AFRICANA 

 

Data: 3 de Abril de 2012 

Local: Biblioteca Central da Câmara Municipal do Seixal 

Hora de início: 16.30 

Hora de término: 18.00 

Duração: 1 hora e 30 minutos 

 

Entrevistadora: No âmbito do curso de Mestrado em Ciências da Educação área de 

especialização em Educação Intercultural, estou a realizar uma investigação sobre ser 

professor enquanto indivíduo pertencente a uma minoria étnica. Para que possa 

enriquecer ainda mais esta investigação é fundamental o seu contributo através das 

respostas a esta entrevista. Desde já garanto a confidencialidade da informação 

facultada bem como a sua identidade e a da escola. 

Vamos começar pela sua caracterização. Eu sei que não se costuma perguntar a idade 

a uma senhora mas agora vou ter de perguntar. 

Entrevistada: Eu não tenho problemas. (risos) Eu tenho 64 anos. 

Entrevistadora: Qual é a sua formação académica e profissional? 

Entrevistada: Portanto, primeiro tirei o bacharelato, considerado agora bacharelato, 

era o antigo magistério primário e mais tarde completei com uma licenciatura de 

Educação Física. Que era a minha paixão inicial. E já foi bem tarde. 

Entrevistadora: E como é que foi o seu percurso escolar? Onde é que começou a 

estudar? 

Entrevistada: Bem, o início foi em Nisa. Portanto, eu vim de Angola em 1954, com 6 

anos – faria 7 uns meses depois – e entrei para o ensino primário em Nisa. De ’54 a ’58, 

portanto, a fazer 4ª classe, antiga 4ª classe.  

Entrevistadora: De Nisa foi para um colégio interno, ou foi para uma escola pública?  

Entrevistada: Não, fui para casa de família, tinha um tio, portanto, irmão do meu pai – 

o meu pai estava em Angola, falta dizer isso – a minha família é toda, grande parte, de 

Angola. O meu pai foi para lá bastante jovem, com 17 anos. Iniciou lá uma nova forma 

de estar na vida e então, depois de ter formado família, doze filhos (eu sou a décima), 

e por estar, a zona onde vivia e a fazenda, dedicava-se à agricultura, à exploração de 

café. Porque estávamos numa zona um pouco isolada, os meus irmãos viram-se 

obrigados, aliás, os meus pais viram-se obrigados a enviar os meus irmãos para 

Luanda, que ficava a 600 quilómetros, e isso em 1954 era bastante… era muito, 

bastante afastado. Só se limitavam a ter as carrinhas, as camionetes eram poucas. E 

então, alguns dos meus irmãos mais velhos ficaram internos em colégios em Luanda. 

Eu como na altura era a que estava, naquela altura, era a que estava… ia iniciar o meu 



percurso escolar, eu e um irmão meu e um outro a acabar, portanto, vinha iniciar a 

universidade. Nós os dois ficámos em Nisa, eu e o meu irmão, e o outro irmão mais 

velho foi para Coimbra estudar Direito. Portanto, isto em ’58. Depois saímos, fomos 

para Portalegre por em Nisa não haver ensino secundário. Naquela altura, eram muito 

poucos os liceus. 

Entrevistadora: E manteve-se sempre em casa de família? 

Entrevistada: Em casa de família. Portanto, primeiro em casa de uns tios e avô e 

depois em casa de uma prima em 1º grau do meu pai. 

Entrevistadora: E essa parte da sua família tinha alguma origem africana ou não? 

Entrevistada: Não, eram… a minha prima… a minha avó era irmã da mãe dela (risos), 

portanto eu fiquei em casa… ela já tinha como experiência, recebia jovens em casa 

porque já tinha tido uma pensão em Nisa. Na altura, venderam a pensão e ela recebeu 

jovens que vinham da terra dela, de Nisa. Portanto, só as pessoas conhecidas, ficámos 

10 juntos, em Portalegre. 

Entrevistadora: E como é que foi na altura, quer em Nisa, quer em Portalegre – 

imagino eu, depois logo me diz se é assim ou não – que nos anos cinquenta, chegarem 

pessoas com traços africanos, devia ser algo não muito normal…? 

Entrevistada: Foi complicado. Foi complicado, quer dizer…isto… Eu digo que foi 

complicado, vendo já à distância. Compreendi o que eu senti na altura, vendo à 

distância, porque na verdade, por acaso eu tinha um temperamento bastante alegre e 

acho que me adaptei. Foi, no entanto, confuso para mim falarem tanto na cor. E na 

altura eu era, como era mestiça, a ‘pretinha da guiné’, dizia-se assim com uma certa 

graça. E… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Mas quem é que dizia, a sua família ou os seus colegas? 

Entrevistada: Não, não. Nem colegas, era na rua. Portanto, na minha família não tinha 

essa distinção, mas na rua para quem… no lugar, no meio da província, no interior do 

país, aparecerem pessoas que eles nunca tinham visto nada semelhante, penso eu, 

não era realmente vulgar. Em Portalegre já encontrei alguns africanos, mestiços, como 

eu, mas em Nisa não. Não me recordo de… devia fazer com certeza mossa, peço 

desculpa o termo, (risos) mas dentro do meu grupo de brincadeiras, dos colegas e 

assim, não havia essa…esses comentários. 

Entrevistadora: Nem mesmo da parte dos professores ou dos seus colegas da escola? 

Entrevistada: Da parte dos professores também não havia esses comentários. Eu tive 

uma professora… por acaso tive dificuldades com ela porque ela era uma pessoa 

doente. Mais tarde entendi que aquilo era uma opção, eles tinham turmas 

extremamente grandes, portanto eram os quatro anos letivos e ainda mais a admissão 

que ela preparava no 4º ano. Já era um grupo à parte, já um pouco seletivo, porque 

eram os que iam continuar a estudar. Tinha que haver disciplina até ao exagero e ela… 



não se podia falar, era uma pessoa extremamente nervosa e ela perdia um bocado as 

estribeiras. Eu não entendia, era uma pessoa que ficava extremamente nervosa, muito 

irritada, gritava, batia com a régua. Eu era uma miúda brincalhona, calma, mas não 

perturbava ninguém e era habitual ela entrar na sala de aulas e alguém, aliás ela 

mesmo ameaçava: ‘Se eu entrar aqui e alguém estiver a falar, eu começo no primeiro e 

acabo no último, a bater!’. Então era assim, realmente foi um bocado complicado esse 

aspeto e principalmente quando, no primeiro ano, a poucos meses de entrar eu fiz 

anos, fiz anos e ela bateu-me com a régua. Para mim era inconcebível, eu no dia dos 

meus anos baterem-me! E com a régua, quando eu nunca tinha apanhado nem dos 

meus pais, nem da minha mãe, nem dos meus pais. Foi um bocado complicado. 

Entrevistadora: Então depois foi para Portalegre… 

Entrevistada: Depois fui para Portalegre, fiquei num colégio de freiras. 

Entrevistadora: E em regime interno ou externo? 

Entrevistada: Em regime externo. Em ainda hoje, há coisa de um ano, estou em 

contato com uma das minhas professoras. Conseguiu o meu contato e falamo-nos com 

frequência. No primeiro e segundo ano estive nesse colégio, mas por ser 

extremamente dispendioso e entretanto começou a guerra em Angola, tive de sair do 

colégio e fui então para o liceu acompanhar o meu irmão, porque aquele colégio era 

um colégio feminino. Irmão esse que estava no mesmo ano que eu mas que estava já 

no liceu. Eu ia para o colégio, ele ia para o liceu.  

Entrevistadora: O liceu em Portalegre ainda? 

Entrevistada: Em Portalegre.  

Entrevistadora: E depois do liceu? 

Entrevistada: Depois do liceu fui para o magistério primário que… também em 

Portalegre. Tinha começado, tinha iniciado funções dois anos antes. 

Entrevistadora: E diga-me uma coisa, no liceu como é que era o seu ambiente escolar? 

Porque… como é que era a sua relação, por exemplo, com os colegas? 

Entrevistada: Eu aí senti-me um pouco mais protegida porque tinha um irmão, dois 

anos mais velho, um ano e tal, que era extremamente popular porque era um aluno 

normal e um excelente atleta que se destacava nas competições atléticas, tanto a nível 

do liceu, tanto na própria cidade.  

Entrevistadora: E sentiu alguma vez que os seus colegas no liceu… o facto de ter uma 

origem africana, influenciava essa relação ou não? 

Entrevistada: Por acaso, por incrível que pareça, que não devia ser, aí comecei eu 

própria a notar estava um pouco… que fugia um bocado aos padrões usuais e tornei-

me um pouquinho mais fechada. Tinha… Continuava realmente alegre e tudo, mas 

num grupo muito restrito. Tinha bom relacionamento, muitíssimos bons 

relacionamentos, mas por exemplo, a nível de… comecei a notar no nível… naquela 

fase de namoros eu sentia-me… punha-me um pouco de parte talvez também porque 



eu acho que cresci muito depressa e havia certas coisas que se passavam que a mim 

não… eu encarava-as de uma forma diferente. Tudo o que tivesse de acontecer, teria 

de ser numa fase já muito definitiva, percebe? Não sei se me estou a fazer…entender.  

Entrevistadora: Está. E como é que era a sua relação com os professores? 

Entrevistada: Agora lembrando assim para trás, não sei, olhe, acho que era uma 

relação de… tive alguns casos de incompatibilidade. Notei uma certa uma certa 

embirração de alguns professores, mas na verdadeira acessão do termo. Uma certa 

embirração, mesmo. 

Entrevistadora: E acha que essa embirração se devia a quê? 

Entrevistada: Não sei. Às vezes… particularmente, estou a lembrar-me de uma 

professora de português às vezes procurava mesmo humilhar, inclusive. Quando eu 

levantava o dedo, por exemplo, para participar em qualquer questão, ela punha-me 

muito travão. E em situações um pouco mais específicas, quando notava, por exemplo, 

que eu não conseguia responder a certas questões, gostava de me ir buscar e lançar-

me às feras. (risos) 

Entrevistadora: Mas alguma vez sentiu que isso poderia estar relacionado com o facto 

de ter origem africana? Ou acha que isso não tem relação? 

Entrevistada: Olha, se quer que lhe diga, não sei, como não senti nos restantes 

professores. Talvez não, talvez não. 

Entrevistadora: E como é que era a sua relação com os funcionários da escola? 

Entrevistada: Tinha boas relações. O quanto baste, porque nessa altura os 

funcionários também eram poucos, os contínuos eram poucos e tinham uma atitude 

muito severa a nível do… a grande preocupação era manter-nos na linha, chamar-nos à 

atenção: ‘Olha que vocês estão a fazer barulho, vou fazer queixa a fulano e não sei 

quê!'. Não, tive um bom relacionamento. É engraçado porque um deles até foi meu 

encarregado de educação por estar mais próximo. Foi meu, do meu irmão. A minha 

prima - com quem… da casa de quem eu estava, portanto era a mãe dela que nos 

recebia como hóspede - e que também andava dois anos acima, tinha a mãe como 

encarregada de educação. Era uma senhora viúva e ela, pronto, tinha única e 

simplesmente a filha e não sei por que razão nós não éramos. Não sei realmente. 

Entrevistadora: Quem é que considera que mais a influenciou ao longo do seu 

percurso escolar? 

Entrevistada: Quem me influenciou mais? Bem, o meu percurso escolar foi um bocado 

complicado. Não a esse nível emocional, mas a outros níveis. Portanto, eu vou 

destacar aqui um professor que, para mim, teve uma grande importância no momento 

certo. Foi um professor de ciências no meu 3º ano de liceu. Será, portanto hoje 

considerado o 7º. Que era uma pessoa africana, tinha vindo de Angola e aquilo foi 

assim uma identificação. Sei que ele tinha vindo de lá há pouco tempo e para mim, o 

simples facto de ser angolano, era o máximo, era uma coisa incrível. Era uma pessoa 



que toda a gente detestava, porque ele era extremamente rigoroso. Um professor de 

ciências que dava… que fazia classificação dos testes – dos pontos, como nós lhes 

chamávamos – atendendo à estética do trabalho, ao português empregue. Quer dizer, 

não era só a disciplina dele. Aquilo era ali um rigor e tinha um costume que não era 

hábito na altura: era chegar à sala de aulas e quando ele decidia: ‘Vamos fazer um 

ponto hoje.’. E o pessoal ficava todo… Por incrível que pareça, foi onde tirei melhores 

notas foi a ele e muito mais tarde com uma professora de matemática que era em 

simultâneo, professora de desenho. Que eu tinha era muito jeito para desenhar e era 

professora de matemática e eu a matemática era uma aluna abaixo, abaixo, abaixo de 

cão. (risos) tinha muita dificuldade na… porque eu tinha que entender as coisas e eu 

acho que saltei ali várias etapas e depois não consegui lidar. E tive essa professora 

excecional, Dra. Laura, que se apercebeu. Quer dizer, logo no primeiro ano ela deu-me 

notas a desenho, nota a desenho e a nota que compunha vários aspetos em desenho 

geométrico, desenho decorativo. Deu-me 18 a desenho e deu-me 7 a matemática. E 

veio ter comigo: ‘O que é que se passa?’; ‘Ó professora, não sei, não entendo, não 

percebo. Assim que começa a aula eu desligo.’; ‘Mas porquê?’; ‘Eu não sei, a 

determinada altura, deixei de entender.’ E ela deu-se ao cuidado de rever a matéria 

toda, foi, ainda hoje não esqueço e conto com frequência porque realmente foi uma 

pessoa, para mim foi excecional. Começou a dar dois anos antes a fazer uma revisão e 

ponto por ponto, ela perguntava-me – eu era o número 31, era sempre a última da 

turma, pelo meu nome – ‘Todos perceberam?’ e todos: ‘Sim!’, e fazia-me sinal e eu e 

avançava. Quando cheguei ao 5º ano de liceu, que era ai que se estabelecia, era a 

meta para entre quem quisesse ir para a universidade e ir para o 6º e 7º ano e ali ia-se 

então para o magistério e eu consegui chegar a nota máxima da turma, equiparar-me 

com os melhores alunos, inclusive de quadro de honra, graças a essa grande 

professora. E eu decidi, em toda a minha vida, em todo o meu percurso escolar, tive 

dois lemas. Um era: não ser como a minha professora primária e o outro foi ser tanto 

ou melhor que a Dra. Laura que para mim foi fantástica.  

Entrevistadora: Há bocado disse que o seu percurso escolar foi complicado por várias 

razões. Podia especificar mais um pouco essas razões? 

Entrevistada: Entretanto começou a guerra civil em Angola e eu estava afastada dos 

meus pais. Éramos doze filhos e como digo, viemos três para cá, um para Coimbra para 

fazer Direito, porque em Angola não havia universidade – pelo menos que eu tenha 

conhecimento, aquela não. E então o meu irmão voltou para Angola, que não era isso 

que ele queria, Direito, o meu pai é que achou que devia ser Direito, ele nunca… era 

mais para matemática. E eu e os outros meus irmãos mais novos ficámos aqui e a 

partir do momento em que começou a guerra, aconteceu que surgiram grandes 

dificuldades, eles estavam numa zona operacional, a pior zona de guerra de Angola, no 

distrito do Café e chegaram a ficar isolados muito tempo. Morreram muitas pessoas 

nos combates e os meus pais que tinham uma vida boa, nem digo estável, era 

realmente razoavelmente boa, viram-se em dificuldades. E havia muita dificuldade em 



enviar dinheiro para cá. Tinham bens mas entre os maiores bens, era realmente a 

fazenda onde fazia a exploração do café e a partir do momento em que começou a 

guerra, foi complicado chegar-se às fazendas, as pessoas iam mas com muito medo 

porque no caminho, ir lá, eram vítimas de emboscadas e outros eram mortos de uma 

forma bárbara. Portanto, aí é que eu comecei a sentir grande… ainda hoje, quando falo 

no assunto, sinto-me um pouco perturbada, sinto o meu corpo a reagir. E pronto, as 

dificuldades surgiram. Nós estávamos em casa de familiares mas pagávamos uma 

pensão, como se estivéssemos numa pensão normal. A pensão, que até determinada 

altura vinha certa, mês a mês, começou a escassear porque, inclusive os meus pais 

recebiam… foram alimentados, portanto, os mantimentos que chegavam a eles, eram 

lançados de avião e eles iam buscar ao meio da vila. E logicamente, isso refletia-se cá. 

Refletiu-se muito mesmo, em todos os aspetos, a roupa, eu via-me obrigada a… Graças 

a deus eu gostava de fazer coisas, não sei se foi, como é que se diz? Há um ditado 

qualquer que diz que a dificuldade aguça o engenho e a arte, qualquer coisa do 

género, e eu para ter as coisas que os meus colegas tinham, por exemplo a nível de 

roupa, eu ia à minha roupinha, descosia-a, mudava-lhe o aspeto. Aquilo que na altura 

era uma saia com roda, passaria a um vestido, depois do vestido era uma saia justa 

(risos). Para ter como todos os outros, em todas as alturas do ano, roupa diferente. 

Depois foi a nível dos manuais, uma papelaria que nos fornecia os livros, mas quando 

naquela papelaria o senhor conhecia, esperava que o dinheiro chegasse, fosse o tempo 

que fosse necessário. Portanto, o que não houvesse naquela papelaria eu não… nem 

eu nem o meu irmão… não é? Ora isto é complicado, foi extremamente complicado. 

Nós estávamos nesta casa da minha prima, de hóspedes, e éramos quase todos, 

éramos todos da mesma idade, tínhamos vindo juntos da mesma zona, de Nisa. E 

acontece que aí começaram, eles estudavam, isto por exemplo, na geografia, até 

mesmo já no fim do meu curso, havia livros que eu não tinha, nos dias em que havia 

pontos, eu tinha que esperar que eles estudassem, quando se iam deitar, estudava eu. 

Para um jovem é assim um bocado complicado. É muito complicado. 

Entrevistadora: Teve apoio familiar durante o seu percurso escolar? 

Entrevistada: Tive este meu irmão que estava em casa, portanto, de pessoas da família 

mas realmente é complicado. Nós não sentíamos os nossos pais perto. É diferente, 

completamente diferente.  

Entrevistadora: Mas ele ajudava-a a estudar, ou se tinha alguma dificuldade, recorria a 

ele? 

Entrevistada: Sim, era capaz, nalgumas situações pontuais era capaz de… sim. Mas 

acontece que esse meu irmão talvez tenha sido mais atingido que eu e foi-se abaixo. 

Acho que teve uma – no 7º ano, ele ia seguir para a universidade – e no sétimo ano ao 

fazer uns pontos, houve na prova prática, ou vice-versa, já não me lembro, numa teve 

zero e na outra teve 17. Mas ele estava com um esgotamento. Só muito mais tarde é 

que o afetou, praticamente para toda a vida, não foi tratado. E eu fui muito afetada 



porque éramos muito próximos e eu fui muito afetada por isso, porque via-o sofrer, eu 

não sabia o que era, comecei a ver um comportamento diferente. Por exemplo, de ir 

para o quarto e pôr – nunca mais me esqueço – os Bee Gees, um som muito alto, toda 

a gente se queixava e eu ia lá e batia-lhe à porta: ’Fernando, baixa aí o som.’ E ele: 

‘Está bem, está bem!’. E eu ia e passado uns minutos lá estava outra vez e eu levava o 

tempo nisto com uma preocupação grande por ele e pelo resto porque estava a afetar 

outras pessoas. Depois, durante todo o ano, estávamos portanto, todos juntos em 

casa, mas quando chegava a altura das férias, cada um ia para casa dos pais, nós 

ficávamos ali. Mas eu tive assim pessoas mágicas que passaram pela minha vida, 

realmente fizeram a diferença. Nessa altura, o meu irmão foi chamado para a tropa, 

que não foi nada bom para ele, e foi em comissão para Angola. E eu… ainda estivemos 

juntos cá um tempo, e houve uma pessoa que numa dessas férias viu o estado em que 

ele estava que eu não me apercebia. Ele dizia: ‘Olha…’ (interrompe) Não sei se é 

necessário estar a contar estas coisas. Talvez não seja. 

Entrevistadora: Pode continuar. 

Entrevistada: Talvez não seja. 

Entrevistadora: Só se não quiser. 

Entrevistada: Pronto, eu estava realmente também à beira de um esgotamento mas 

tive a sorte de ter uma amiga, nessa altura lá hospedada, que me levou para a Idanha– 

a–Nova. Ela estava a estudar para assistente social. Eu fiquei em casa dela na Idanha e 

outros seres fora de série apareceram no meu caminho. Fiquei numa - eu gostava 

muito de ler – fiquei numa parte da casa em que eles tinham uma biblioteca e era a 

mãezinha a fazer os bolos logo fresquinhos de manhã, a ir-me levar à cama. Esses 

miminhos. Pronto e entretanto comecei o magistério e foi a mesma história. A 

incapacidade de acompanhar, consegui acompanhar mas com estas dificuldades todas. 

E pronto. 

Entrevistadora: Apesar de ter saído de ao pé dos seus pais muito cedo, sentia que a 

sua família tinha expectativas em relação à escolaridade? 

Entrevistada: Nunca senti qualquer tipo de expetativa. Porque havia uma coisa 

curiosa, os meus pais não nos pressionaram a voltar, talvez para nos amparar. E os 

meus irmãos, só mais tarde é que foi possível trocar ideias, saber o que é que se tinha 

passado na verdade. Porque para mim era tudo estranho, não é, eu não os 

acompanhei, naqueles 15 anos de vida. Foi muito complicado. Quando voltei, eu era a 

única que tinha… fui a primeira pessoa a tirar um curso na minha terra. O meu pai 

tinha sido pioneiro, para ele foi uma grande honra e foi a minha vez de sentir a minha 

família e o apoio que me davam e o grande orgulho que os meus pais tinham em mim. 

Foi bom mas foi pouco tempo, porque nem sequer um ano depois, o meu pai faleceu.  

Entrevistadora: O seu pai tinha estudado até que altura? 

Entrevistada: O meu pai tinha a 4ª classe antiga. Que é aquela, como sabemos, 

escolaridade obrigatória, quando, naqueles anos, chegava-se ao 4º ano e tinham 



acesso a várias… portanto, as funções administrativas, as finanças, o palácio da justiça, 

secretariados e não sei quê. Mas ele, como lhe digo, já tinha ido para Angola e já tinha 

a sua vida. Mas era uma pessoa extraordinariamente culta. Era uma pessoa que no 

meio de Angola, tinha o jornal diário, comentavam qualquer assunto e ele sabia tudo e 

lia muito. Muito mesmo. A minha mãe, a minha mãe era de S. Tomé. De uma classe 

menos, diria, de uma classe menos privilegiada, vá. Segundo… sei muito pouco da 

família da minha mãe. Sei que ela saiu de lá, de S. Tomé, com o pai, que tinha uma 

família pequena. Ela saiu com o pai, ele era pescador. Nenhum dos meus irmãos já 

conheceu o pai. A minha mãe foi mãe de doze filhos, seis rapazes e seis raparigas, foi 

mãe muito nova. E, portanto… 

Entrevistadora: E chegou a estudar, a sua mãe? 

Entrevistada: Não. Foi autodidata em tudo. Uma pessoa que também, todos os meus 

irmãos, temos um orgulho fantástico naquela mulher. Numa altura onde ninguém… 

em uma zona, em que as pessoas andavam descalços, ainda para mais fora dos 

grandes meios, a minha mãe nunca permitiu isso e fazia o próprio calçado aos filhos. E 

aprendeu a ler sozinha. Ia à farmácia, ia aqui, ia ali, porque o meio entretanto tornou-

se maior e ela ia perguntando as letras aqui e além, perguntava ao meu pai. E a ideia 

que eu tenho da minha mãe é, quando voltei, ela teve uma trombose que a afetou 

grande parte da vida, eu quando lá cheguei, já ela estava afetada e com problemas 

cardíacos. Aliás, o próprio médico no dia em que eu cheguei – eu não tive a minha mãe 

em luanda à minha espera porque uma emoção forte podia matá-la. Então, eu estava 

avisada disso, cheguei a Luanda, estava o meu pai. Quando fui para a minha terra tinha 

que ainda apanhar dois transportes. Era de avião até Carmona, que é no Uige, e depois 

um irmão meu, que também tinha o brevet foi-me buscar para casa. Agora, o meu 

primeiro encontro com a minha mãe era a vontade de nos apertar e do meu medo que 

lhe acontecesse alguma coisa. As pessoas, diz que choravam a ver. Foi muito forte. 

Mas um ser humano que estava com uma trombose e que mandou construir uma 

estaca e todos os dias de manhã ia lá. Fez uma promessa que havia de vir a Portugal, 

porque o meu avô, muitas vezes a tinha convidado e ela nunca veio. A minha mãe era 

de etnia negra, mas ela disse: ‘Ainda vou a Portugal e vou ficar boa!’ E todos os dias ia 

lá fazer… levava o braço àquela trave e fazia flexões e tal. Veio mesmo a Portugal e 

faleceu cá. 

Entrevistadora: E os seus irmãos estudaram? 

Entrevistada: Estudaram. Nenhum chegou ao… estudaram até, os mais novos 

estudaram só até ao… não, só a minha irmã. Eles estudaram em Luanda até ao 3º, 4º 

ano de liceu, não foram além disso. Porque depois, entretanto começou a guerra, já 

não deu para virem para cá. Porque, no início, a ideia, quando nós viemos para cá era 

depois irmo-nos vendo. Nós íamos lá, alguns irmãos ou os meus pais vinham cá e 

nunca havia uma separação tão grande. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. 

Nós estivemos 15 anos sem os ver. Só o meu pai é que veio cá.  



Entrevistadora: Então quer dizer que, nenhum outro irmão seu tirou um curso? 

Entrevistada: Não. Superior, não.  

Entrevistadora: E, agora voltando um bocadinho atrás, antes de entrar para o 

magistério… Porque é que tomou essa decisão? Porque é que decidiu ser professora? 

Entrevistada: Pois, foi outra decisão complicada porque eu gostava… a minha ideia era 

ir para artes decorativas, era exatamente artes decorativas. Era isso, em 67 tive 

conhecimento em Portalegre que tinha… havia este curso novo. De belas artes, havia 

já as belas artes, mas havia um… não era esse o nome… Não sei exatamente o nome 

mas sei que era um curso de artes. E eu não podia vir, portanto, devido à situação que 

eu já expliquei anteriormente, era impossível, era inconcebível eu sair de Portalegre 

onde estava, em casa de familiares, para vir para Lisboa onde mais uma vez teria de 

procurar abrigo, não é, uma pensão onde viver, na situação em que os meus pais 

estavam. E então não pude vir para o meu sonho que era realmente continuar por esse 

lado. Agora digo: ainda bem. Ainda bem, porque foi uma experiência de vida fantástica 

que eu não trocava por nenhuma outra, por nenhuma outra. 

Entrevistadora: Então mas como é que foi a decisão de ir para o magistério? 

Entrevistada: A decisão foi, uma vez que não posso sair daqui, vou para aquilo que 

houver aqui. E era o magistério.  

Entrevistadora: Então foi por exclusão de partes? 

Entrevistada: Foi mesmo por exclusão de partes.  

Entrevistadora: Não tinha assim aqueles sonhos, desde criança de ser professora? 

Entrevistada: Não. Não. Ainda estive para me recusar e ir-me embora. Dizer: ‘Não, isto 

decididamente para mim não serve.’. Porque naquela altura via-se o magistério como 

– pelo menos eu ouvi sempre – ‘ah é aquilo certo para as meninas porque não são 

muito expostas, tem grande parte do tempo, têm também férias, portanto não é uma 

ocupação um ano inteiro.’ Quem tinha de sair de junto dos pais – que era o que 

acontecia na maior parte das vezes, o magistério não era tirado tão perto como agora 

– ia-se exatamente para as capitais de distrito, que era onde havia e depois voltavam a 

casa nas férias até que tinham as suas próprias vidas. Eu acabei, de todas as que 

estávamos lá, na casa da minha prima, fomos, alguns não, algumas foram para a terra, 

vieram outras. E eu gostei muito, digo assim: ‘Bem, uma vez que tem de ser, vai ser à 

minha maneira!’. De maneira que era curioso que o meu professor, o diretor do 

magistério dizia-me que eu não tinha atitude professoral no aspeto que, assim que se 

saía do liceu, quem entrava no magistério tinha de ter uma certa postura a nível de: 

sapatos de salto, era uma certa forma de estar. Aquilo, chamavam mesmo ‘atitude 

professoral’, que eu aceito. Eu ia de sandálias baixinhas à vontade para… Mas é 

engraçado que depois foi ele próprio a achar que eu tinha tudo a ver. Tenho uma fita 

assinada por ele onde realmente me dedicou uma – como hei-de dizer – umas palavras 

que eu muito agradeço e que, realmente, fizeram todo o sentido eu ter, acabou por 



fazer sentido eu ter ficado. Porque tenho… tive sempre uma relação muito especial 

com os meus alunos. Ainda hoje, que estou já aposentada ainda hoje eu tenho. 

Entrevistadora: E quando decidiu ser professora e quando entrou para o magistério, 

quais é que eram as suas expetativas em relação à profissão? O que é que achava que 

ia encontrar? 

Entrevistada: Bem, eu já tinha mais ou menos a noção porque antes de entrar mesmo 

para o magistério, nós éramos obrigados a fazer uma espécie de exame de admissão. E 

havia uma senhora em Portalegre que era ela que me preparava. Então tive logo ali, 

ela explicou-me mais ou menos em que é que consistia e eu, além disso, também já 

sabia porque tinha contribuído em muito para os trabalhos das pessoas que foram 

passando por casa, mais velhas. Entretanto, tiraram o magistério em casa dessa minha 

prima. Havia mais pessoas que vieram de Nisa, mais velhas e que, mais tarde, tendo de 

outros distritos, vinham por exemplo, recordo-me particularmente de uma ali do 

norte, ao pé de – está-me a falhar agora o … não é Guarda, mais para cima, mais para 

cima da Guarda – vinham de muitos sítios do país tirar, fazer o magistério ali em 

Portalegre porque não havia… Eu falo em capitais de distrito mas nem todos, não havia 

em todos. E então, nessa altura não havia fotocopiadoras, não havia nada disso, e os 

trabalhos eram muito registados nessa altura, de desenhos e… E eu era a desenhadora 

lá em casa, para toda a gente. Cada situação problemática que se apresentasse a uma 

criança, todos tinham uma gracinha, uma… E todos os trabalhos que elas iam fazendo, 

muitas não tinham algum jeito e pediam-me muito. Portanto, eu fui estando a par 

mais ou menos daquilo que elas faziam.  

Entrevistadora: Mas e o que é que pensava, concretamente, que iria encontrar? O que 

é que pensava que ia ser o seu dia-a-dia, a sua profissão? 

Entrevistada: Não tinha umas espectativas muito específicas, porque é assim, o meu 

grande objetivo passou a ser ir para Angola. Portanto, eu sabia que depois de acabar… 

Para já era acabar o curso, queria acabar o curso e ir para ao pé dos meus familiares 

mais próximos, dos meus pais e dos meus irmãos. E depois estava consciente que tinha 

uma segurança muito grande, tudo o que viesse á frente já não me ia causar qualquer 

mossa. Se até ali tinha sobrevivido, tinha feito frente à vida, acho que tudo o resto ia 

ser muito fácil. E já tinha, portanto, nós tínhamos, no magistério éramos as alunas 

mestras, em determinada altura. E já tínhamos contato com crianças e dávamos aulas, 

inclusive das nossas – como é que se chamavam? Agora não me recordo. – tínhamos 

uma professora que nos avaliava, a nossa prestação dentro da sala. E eu já tinha uma 

experiência boa. Portanto, não tinha assim… expectativas a que nível? 

Entrevistadora: Era exatamente o que acabou de dizer, em relação a como é que seria 

estar à frente de uma turma. Como é que seria a gestão dos alunos. 

Entrevistada: Gostei muito, eu penso que me senti muito livre e até hoje, até toda a 

minha vida, era onde eu mais à vontade me sentia, era dentro da sala de aulas, com os 

alunos, sempre disposta a apagar fogos em todo o lado. Acho que estava mesmo no 



meu campo – está-me a fugir o termo – era mesmo onde eu me sentia bem, como 

peixe dentro de água. Vibrei muito com os meus alunos, éramos muito cúmplices. E 

cada um era um. E em todo o meu percurso de professora. 

Entrevistadora: E nessa altura em que estagiava, não era, ao longo do magistério, 

alguma vez teve alguma reação dos alunos, devido ao facto de ter origem de ter 

origem africana? 

Entrevistada: Não, porque para eles já não era tão inédito, porque já havia na cidade, 

em Portalegre, já havia pelo menos um professor bem próximo do magistério também. 

E havia mais rapazes do que raparigas porque entretanto – é bom não esquecer – eu 

vim em 1954 e a guerra em Angola começou em 1961, a partir desse momento 

começou a haver um movimento de estudantes para cá. Portanto, já não era 

absolutamente uma coisa muito fora do vulgar.  

Entrevistadora: E como é que caracterizaria a sua formação profissional, a sua 

formação no magistério? 

Entrevistada: Como é que eu atribuiria…? Acho que na altura senti que era o “q.b.”. 

Mas é curioso que eu sempre valorizei muito tudo o que chegava de novo. E isso, 

penso que até foi um pouco involuntário. Porque eu acabei o magistério cá, 

imediatamente fui para Angola, comecei a trabalhar lá. O meu primeiro ano de serviço 

foi lá. E o que acontece é que eu encontrei uma grande evolução ao nível do ensino em 

Angola. Maior do que cá. 

Entrevistadora: Ao nível de quê? 

Entrevistada: A todos os níveis. Principalmente a nível da língua portuguesa. 

Particularmente a nível da língua portuguesa.  

Entrevistadora: Como assim, na linguagem utilizada pelos alunos? 

Entrevistada: Não, por exemplo, nos métodos. Aqui chamado – não é método mas – 

analítico sintético, na leitura, não é? E lá, na construção do português, lá não. Lá 

aprendia-se a ler e a escrever pelo método global. O método de global de palavras. E 

além do mais, havia a pré- primária que não existia cá. E que me obrigou a ir ao book e 

pôr-me ao nível e eu achei isso… gostei! Gostei muito dessa experiência porque eu 

desconhecia na totalidade o que é… 

Entrevistadora: Desconhecia o método global? 

Entrevistada: Não, não. O global desconhecia. 

Entrevistadora: Então quer dizer, chegou a Angola e tinha um método que nunca tinha 

ouvido. 

Entrevistada: Exatamente. Mas eu, como apanhei uma turma que já tinha iniciado, 

feito a iniciação da leitura e da escrita, portanto, quando eu lá cheguei, apanhei o 2º 

ano. 2ª classe, na altura era chamada de 2ª classe. Portanto, já sabiam ler, mais ou 

menos. Quando cheguei ao 4º ano… apanhei o 1º ano, aliás, a pré-primária, porque 

entretanto eu fiquei como diretora de escola. Porque estavam desejosos de passar a 



carta, a pasta e eu era a mais jovem na altura, sem compromissos. Foi ouro sobre azul. 

Portanto, tive que… Aí foi realmente um começo total. Encontrei uma escola que só 

tinha as paredes. Embora realmente o ensino estivesse bastante avançado, encontrei 

algumas turmas um bocado, um bocado mal preparadas, porque o diretor que lá 

estava já estava a acabar o seu percurso. Ele já ia reformar-se e já não estava muito 

interessado naquele emprego, punha os alunos a fazer trabalhos e ia ali para o coiso 

mais próximo. E então foi um desafio muito grande e, na escola, não tinha livros, não 

tinha absolutamente nada, registos. E então eu tive de pôr todo o meu empenho nisso 

e realmente comecei a criar pastas que vinham da inspeção, dos ofícios, da repartição 

escolar e organizar tudo e gostei muito. Depois, quando foi para receber a pré-

primária, entretanto já estava preparada. As nossas aulas tinham de ser registadas, 

portanto, em folhas já timbradas, já preparadas para dividir a semana nos cinco dias de 

aulas e tinha de ficar registado tudo o que era feito. E eu nos primeiros dias, no 

primeiro mês ou o que foi, eu não sabia, entrei com a bagagem que trazia e o inspetor 

foi muito bom, eu acho que foi fantástico. Uma das coisas que me pediu, foi logo isso. 

‘O seu registo de atividades semanais?’ e eu: ‘Registo? O meu registo está no caderno 

dos miúdos.’. Porque eu deixava os cadernos na escola, para eles não estragarem em 

casa, porque levavam nas pastas e alguns apareciam sem folhas e assim então, então 

aquilo começou-se a estar ali dentro da escola, da sala e todos os dias era distribuído. 

‘Se quiser ver, está aqui.’; ‘Não, não, isto tem que ter…’ ; ‘Ah mas eu não sabia.’; ‘Não 

sabia, mas agora fica a saber.’. Então tive que fazer, eu própria ir aos cadernos dos 

alunos e fazer os registos, todos os registos que eu não tinha feito até àquela altura. Eu 

acho que foi muito bom. Para mim foi. Eu acho que se devia começar assim jovem, 

saber muito bem quais são os limites e o que é que é de esperar numa profissão. Eu 

gostei muito. Fiz tudo, até há bem pouco tempo eu tinha essa capa. Acho que é assim 

uma coisa que nos fica na memória. E, pronto, quando cheguei à pré-primária, é como 

digo, tive que voltar a estudar e gostei. 

Entrevistadora: E como é que foi, como é que descreveria a sua entrada na vida 

profissional? Ou seja, o primeiro ano em que realmente já não estava a estagiar, já era 

professora e teve de ser a responsável por tudo? 

Entrevistada: Olhe, eu gostei acima de tudo, primeiro tive muito medo. Muito medo 

porque ninguém me conhecia, não sabia até que ponto é que as pessoas me iriam 

aceitar, embora me sentisse… eu sentia uma grande força interior, sabe? Porque eu fui 

trabalhar para a minha terra e tive tudo aquilo que eu não tinha tido cá. O meu pai ia-

me levar à escola e quando eu saía, ele já estava à saída à espera, à minha espera. Eu 

sentia uma proteção fora de série. Além da força que eu tinha, que eu trazia, da 

recetividade dos alunos, porque era jovem. Das coisas que eu fui introduzindo inéditas, 

na altura, aproveitar as coisas que os garotos traziam, pastilhas elásticas com os 

desenhos, pegavam nos cadernos: ‘Agora façam, vamos lá fazer uma composição 

sobre aquilo que estão a ver. Digam por palavras vossas.’. Aqueles que não 

conseguiam, escrevia eu a descrição das coisas e aquilo começou a entusiasmar os 



miúdos. Depois ainda havia outra coisa de que eu gostava muito e que se eu não 

tivesse ido para belas artes, era a educação física. Que nenhum professor dava. Eram 

as atividades circum-escolares. Era normalmente desenvolvida nos sábados de manhã. 

Que era então para jogos e alguns exercícios de educação física, atletismo, jogos de 

vários níveis. Como ninguém... eu dava aos meus alunos. Tinha todo o prazer, trazia-os 

para fora da escola e levava-os para o campo de desportos lá da terra. Quer dizer, 

comecei com a minha turma, quando dei por ela, tinha 10 turmas dentro do campo. E 

eram os pais a enviarem-me garrafas de sumos e passou a ser assim uma coisa… e 

cada vez isso levava-me, motivava-me muito, e queria mais e mais ver como é que… 

queria puxar pelos miúdos. Queria trazê-los atá à escola. E foi muito bom, muito bom 

porque a eles devo a minha vida, hoje estou aqui. Quando cheguei, eu trabalhei de ’69 

até ’74 na minha terra. Depois entretanto como fiquei noiva, o meu marido era de 

perto dali, trinta e tal quilómetros, eu tentei ir para lá. Consegui, fui colocada em 

Luanda, mas depois consegui a permuta e fui para lá. E quando eu saí, os pais fizeram 

abaixo-assinado, não queriam deixar ir embora. E eu tive de lhes dizer ‘Não posso, eu 

quero construir a minha vida, quero ir para ao pé do meu marido, portanto, têm que 

entender, há aqui mais professores e alguns jovens também, promissores.’. Embora 

não tivessem o curso, porque Angola facilitava se às mulheres, militares 

principalmente, com estudos, dava-se prioridade. Eram professores provisórios. Que 

tivessem pelo menos o 5º ano, davam aulas.  

Entrevistadora: E como é que foi, no primeiro ano em que trabalhou como professora, 

como é que era a sua relação com os colegas? 

Entrevistada: Foi boa. Não havia uma grande proximidade. Eram todos mais velhos 

que eu. Não havia maior proximidade, eu vou explicar porquê. Porque, como o espaço 

escola era muito pequeno, por exemplo, antigamente fazia-se uma escola e a casa do 

professor na escola mesmo. Aliás, cá também era assim porque, quando eu estava em 

Nisa, que agora é utilizado como museu ou qualquer coisa, ao pé do jardim principal. 

Havia as várias salas de aula e havia no meio entre as várias salas, a casa do professor. 

Tinha lá… era a casa, um pequeno jardim. O professor saía de casa e entrava na sala 

com a maior das facilidades. Ali também, só que era muito pequenina e começou-se a 

expandir o ensino e tivemos que pôr muitos edifícios a funcionar para dar aulas. Então, 

desde a igreja, que era mesmo em frente à minha casa, antiga, era uma igreja antiga 

que foi desativada porque se construiu outra. Foi aí, na escola onde eu estava, num 

pavilhão que se construiu com duas salas. Portanto, estávamos próximas mas não no 

mesmo edifício. Era muito complicado conseguirmos… indo passando palavra. Na hora 

do recreio, às vezes uma fugidinha para pôr as coisas em ordem. 

Entrevistadora: Mas eles não diziam nada ao relativamente ao facto de ter vindo de 

Portugal, de ter o curso? 

Entrevistada: Ah tive, tive. Tive um grande problema. No ano que eu lá cheguei eu 

fiquei com uma turma que já era… era de uma outra professora e – que já faleceu, 



coitada – a D. Sara que tinha essa turma e ela era – como é que se chama? – regente 

escolar. Acho que tinham a 4ª classe e depois davam… havia também cá em Portugal 

assim. Ou porque teriam sido boas alunas ou assim, tinham possibilidades de dar 

aulas. Eu recordo-me quando voltei de Angola, no ano em que o meu filho nasceu, 

estavam lá regentes escolares, na casa onde eu estava hospedada, para tirarem o 

magistério. Portanto, já tinham muitos anos de serviço e não tinham formação 

académica e então eu acabei por… Nessa altura, fiquei com essa turma porque a 

senhora tinha gozado a graciosa. Graciosa eram umas férias que os professores e 

administrativos tinham, podiam gozar, de 4 em 4 anos. Portanto, logicamente, sendo 

remunerados. Portanto, de 4 em 4 anos metiam a graciosa, vinham passar 

normalmente aqui, depois voltavam. Não sei se era um ano que eles tinham cá, não 

sei, isso é que eu não me recordo, porque nunca beneficiei disso. Ela veio e 

entregaram-me a turma dela. Estava lá na altura esse tal professor, diretor da escola 

que não, que fazia tudo menos dar aulas. E que era, ele já conhecia aquilo de olhos 

fechados, não dava assim grande importância. E essa senhora, quando soube que eu 

lhe tinha tirado o lugar, quando voltou, foi fazer queixa e o diretor da escola o que é 

que fez, pegou numa parte da turma e mais outra turma e construiu a minha turma. 

Como é que foi? Eu agora já não me recordo bem…  

Entrevistadora: Mas isso deve ter provocado ali uma certa tensão… 

Entrevistada: Foi terrível, foi terrível. Foi terrível porque ela tinha muitos anos de 

serviço, se fiquei com metade da turma, não, eu continuei com a turma toda. Mas sei 

que ela foi fazer queixa porque os meninos não aprendiam nada e porque eu ia fazer 

ginástica com eles. E então teve pouca sorte, porque tinha uma pessoa, um filho de 

uma colega e era também colega, era mulher do administrador da terra, era meu 

aluno e ela conhecia o meu trabalho e as pessoas minimamente se quisessem, iam 

saber e foi o que aconteceu. O inspetor foi lá por causa da queixa e eu tive de pôr tudo 

em cima da mesa, o que fazia e porque fazia e não sei quê. E o que é certo, é que ele 

gostou do meu trabalho e quis continuar e começou a fazer as reuniões com os chefes 

de posto, que eram os que davam aulas na sanzala, coitados, mal conseguiam falar 

bem em língua portuguesa. Mas foi complicado, muito complicado. A partir daí houve 

uma caça mesmo às bruxas, foi terrível. E era ele é que lá ia apaziguar porque ele 

próprio é que ia lá desmascarar, quando perguntavam: ‘Como é que isto corre tudo, 

Rosarinho?’; ‘Está tudo bem.’; ‘Tudo bem? Não deve estar, porque eu tive 

conhecimento que foram lá à inspeção fazer queixa…’; ‘Queixa?! Mas queixa de quê?’; 

‘Nada, nada, é pessoa que está altamente incomodada.’. Assim, coisas deste género 

que não têm grande importância para a vida.  

Entrevistadora: Então, depois esteve em Angola e depois disse-me que, em 1964 veio 

para Portugal.  

Entrevistada: Em ’54. 

Entrevistadora: Não, mas depois de já lá estar a dar aulas… 



Entrevistada: Eu fui para lá em ’69. 

Entrevistadora: ’69. E voltou… 

Entrevistada: Voltei em ’75. 

Entrevistadora: Em ’75.  

Entrevistada: Foi quando a João nasceu. Vinha grávida.  

Entrevistadora: E em ’75 voltou e começou logo a trabalhar? 

Entrevistada: Não. Não, não comecei. Eu e o meu marido vínhamos os dois 

desempregados mas convencidos que seríamos facilmente reintegrados. Não foi tão 

simples como isso por uma razão. Porque a João, eu cheguei em Agosto, a João nasceu 

em Outubro. Portanto, nesse ano não me pude candidatar tampouco. Depois, ela 

nasceu em Outubro de ’75 e em Março de ’76 fiquei grávida do meu segundo filho. 

Portanto, impossível também, voltar. Pronto, voltei para cá e foi também um tempo 

complicado porque o meu marido era bancário e não conseguiu reintegrar-se logo. 

Mas pronto, depois quando conseguiu, estivemos uns tempos na Reboleira e depois 

viemos para aqui.  

Entrevistadora: E, mas em que ano é que depois voltou a trabalhar? 

Entrevistada: Voltei a trabalhar em ’78. 

Entrevistadora: Numa escola pública? 

Entrevistada: Num colégio particular, na Reboleira, na Amadora. 

Entrevistadora: A dar aulas ao 1º ciclo? 

Entrevistada: A dar aulas ao 1º ciclo. Gostei também. Para já foi o voltar ao trabalho. E 

depois, gostei acima de tudo do material didático que… era um colégio com uma certa, 

que eles chamavam, era um colégio de elite, era um colégio que, uns dois anos antes 

tinham ballet. Tinha tudo: francês, inglês, todos os miúdos tinham acesso. Mas 

logicamente que era um colégio caro para… Depois acabaram por deixar o ballet 

depois do 25 de Abril, isto é em 75 não é? As coisas mudaram também cá, não é? E 

então eu fiquei nesse colégio, a vivermos numa casa pequeníssima, num T0. Foi o 

recomeçar. 

Entrevistadora: E depois teve nesse colégio quantos anos? 

Entrevistada: Estive de ’78 a ’80. Dois anos. 

Entrevistadora: Depois foi para onde? 

Entrevistada: Depois, como eles já podiam ir comigo, não é, podia pô-los nesse 

colégio. Eu fui para o colégio – há coisas… nem vale a pena contar isto porque não 

adianta – mas nesse colégio podia levar a Maria João, já comigo porque havia pré, 

havia infantil. E o meu filho estava prestes a entrar. Quando foi possível ele entrar, eu 

concorri a nível nacional e fiquei mesmo na Reboleira. Portanto, a poucos metros, ia a 

pé para a escola. 

Entrevistadora: Também 1º ciclo? 



Entrevistada: 1º ciclo.  

Entrevistadora: E depois continuou sempre a dar 1º ciclo ao longo dos anos? 

Entrevistada: Sim, sim. Embora tenha tirado, como lhe digo, em determinada altura a 

licenciatura em educação física, aproveitei essa benesse, digamos, para dar do 1º ciclo, 

porque tínhamos ginásio.  

Entrevistadora: Em que altura, mais ou menos, é que tirou a licenciatura? 

Entrevistada: Isso foi numa altura, foi em… eu já tinha 50 anos! Foi fantástico, aprendi 

a andar de patins e a fazer canoagem… Gostei, gostei bastante. Foi uma possibilidade 

que um determinado governo conseguiu e deu-nos essa possibilidade. E eu como 

realmente tinha esse sonho, dediquei-me, como faço em tudo quando gosto e tirei.  

Entrevistadora: Mas porque é que decidiu, porque é que deu o passo para ir tirar essa 

licenciatura? 

Entrevistada: Eu sempre fui uma inconformada em tudo o que… Para já a 

oportunidade e segundo porque, em toda a minha carreira, formações eu fi-las por 

meu próprio interesse. Sempre que havia qualquer coisa de novo. Por exemplo, 

quando vim para aqui, o nosso grande problema era, a nossa escola era a maior, a 

maior do concelho, acho que nem era só do concelho da Arrentela. Era uma escola 

incrível, tinha 18 professores, 9 de manhã e 9 de tarde. Chegámos, antes de ter as 

salas todas, a trabalhar em regime triplo. Com 30 alunos dentro da sala, porque esta 

zona estava em franco desenvolvimento. As pessoas construíram os bairros sociais 

aqui, de maneira que aquilo era ver a crescer casas e os miúdos a virem de todo o lado 

e mais algum. Então começámos a ter, a predominância dos alunos, eram crianças 

ciganas. Outra luta porque foi outra forma de estar que se teve que se encarar e fazer 

frente: formações e não se quê, tudo o que havia. Lá ia a Rosário, mais umas quantas 

carolas.  

Entrevistadora: Então, depois de estar na Amadora, como é que foi o seu percurso 

profissional até à reforma? Ficou só numa escola, ou andou a saltitar? 

Entrevistada: Não, a reforma foi aqui. Foi aqui.  

Entrevistadora: Mas aqui fixou-se alguns anos ou…? Da Amadora, estamos a falar de 

1980 e pouco… 

 Entrevistada: Na Amadora foi depois do nascimento da João. Primeiro para o colégio, 

de ’78 a ’80 e depois para a escola oficial de ’80 a ’83. Entretanto, comprámos casa 

aqui, viemos para cá, no início de ’84, Janeiro de ’84, até agora. 

Entrevistadora: E fixou-se numa escola ou esteve em várias escolas? 

Entrevistada: Quando viemos para aqui, fixámo-nos naquela escola. Aliás, eu assisti à 

construção da própria escola. No ano, como disse, estava em franca expansão esta 

zona. Havia uma escola, Plano dos Centenários, que é ao pé dali do cemitério, com 

quatro salas e era incomportável o espaço para o número de crianças que havia. 

Então, teve de se acrescentar. A câmara teve de procurar espaços para funcionar como 



salas de aula. Aqui na Arrentela Velha, uma casa velhíssima, eu fui para uma zona que 

é hoje o Rádio Baía, que construíram naquela altura, a escola estava devoluta. 

Funcionava de manhã uma colega e à tarde eu. Não, eram duas salas, de manhã duas e 

à tarde outras duas  

Entrevistadora: Ou seja, ficou nessa escola esses anos todos? 

Entrevistada: E no ano seguinte, construíram essa tal outra que é a Escola X, que foi 

desde ’85 até 2003. Que foi quando me reformei, no ano que faleceu o meu marido.  

Entrevistadora: Como é que caracteriza a sua relação com os alunos ao longo destes 

anos todos? 

Entrevistada: Somos… sei o nome de todos eles. Vêmo-nos às vezes não com muita 

frequência porque cada um foi para seu lado, mas trocamos telefonemas, até de 

Angola, é verdade. Tenho um excelente relacionamento com eles. Às vezes não me 

lembro do nome mas se ele aparecer, aquilo salta assim. Porque tive a sorte de 

começar com uma turma e acabá-la. Começar outra e acabá-la, durante 4 anos 

seguidos. Portanto, foi uma grande, foi muito próximo, muito familiar, foi muito bom.  

Entrevistadora: Sente que a sua origem influenciou de alguma forma a sua relação 

com os alunos? 

Entrevistada: Não sei, eu não diria origem. Foi a minha forma de estar na vida, perante 

qualquer pessoa. Mas, realmente com os miúdos foi sempre onde eu me senti melhor, 

como lhe digo, eu era capaz de chegar num grupo enorme de pessoas, de colegas e 

tudo, falar com um ou outro com quem me sinto mais à vontade. Mas numa sala de 

aula, era completamente diferente. Era aquele riso que vem com as coisas que eles 

dizem, muita cumplicidade, muita vontade, acima de tudo de compreender – talvez 

pelo que eu passei – ‘porque é que não estás a perceber?’ e a culpa era sempre minha 

‘então, não percebeste?’. Então no outro dia já vinha com outra estratégia ‘vamos ver, 

porque com este método ele não está a aprender’. Porque para mim era uma luta 

saberem ler, compreenderem os textos. Não dá, vamos aprender outro método. 

Apareceu aí não sei quem a dar método global frásico. Vamos lá a ver, vamos 

experimentar. O método de 28 palavras, vamos experimentar. Portanto fui sempre, 

nunca fui, nunca tive de estar sempre a dar a mesma coisa, foi muito bom. 

Entrevistadora: E acha que essa, sente que a sua origem influenciou de alguma forma 

essa prática letiva, que tinha? 

Entrevistada: A minha origem? Penso que não porque ao fim e ao cabo… não sei. Até 

que ponto é que eu considero que não? Não sei. Porque ao fim e ao cabo, eu sou uma 

angolana que não tenho tradições angolanas. Sou uma alentejana que passei parte do 

meu tempo em Angola e uma parte aqui. Quer dizer, o Alentejo a mim diz-me muito, 

aquelas cores, aquela paz, tem muito a ver comigo, a comida, os temperos, tem tudo a 

ver comigo. As minhas amizades de jovem, que ficam para sempre, ainda as 

mantenho. E de Angola tenho aquela , pronto tenho a família, uma forma de estar na 



vida muito autêntica, muito recetiva. Não sei, agora se me perguntar se é de família, se 

é de… isso não sei dizer.  

Entrevistadora: Mas por exemplo, levava situações, casos do Alentejo ou de Angola 

para a sua sala de aula? 

Entrevistada: Bem, até tive casos caricatos, devo dizer. Por exemplo, uma pessoa que 

tirou aqui, estudou aqui e vai para Angola, onde as coisas são diferentes e eu vou dizer 

coisas, vai admirar-se dos disparates também que eu fiz. Eu por exemplo, eu não 

conhecia os livros de Angola. Conhecia por aquilo que dava cá, não é, mas conhecer, 

conhecer, conhecia realmente os de cá. Portanto, lá tinha que ir estudar. E eu recordo-

me que numa aula, ao falarmos das árvores, dos benefícios que poderíamos tirar das 

árvores de fruto e sem ser de fruto, da madeira e essas coisas. Eu disse-lhes, ‘olhem, 

por exemplo, aqui: vocês podem…’ (risos) – nunca mais fiz uma asneira dessas – ‘então 

e cá professora?’. ‘Então, cá, vocês têm, por exemplo uma árvore, deve dar muita 

madeira: o embondeiro.’. Cheguei a casa e contei ao meu irmão: ‘sabes uma coisa, 

hoje uma aluna perguntou-me árvores que forneçam uma boa madeira para 

construção e tal. Pinheiros não há aqui, castanheiros também não e eu não soube dizer 

muito mais, eu não tinha isto muito bem sabido. Olha falei-lhes no embondeiro.’. Que 

era o que eu me lembrava porque é aquela árvore que é quase um ex-libris de África, 

larga, grande. E ele riu-se tanto, tanto, tanto, tanto: ‘Embondeiro, embondeiro não 

presta para nada. Aquilo nem dá madeira nenhuma porque aquilo é fibroso, abre-se 

tudo, é oco. Eu disse: ‘Pronto, amanhã lá tenho que ir pedir desculpa, porque não 

sabia bem.’. Portanto, estas partes de ajustamento, não é? 

Entrevistadora: Tem de ser, não é? E como é que era a sua relação com os 

encarregados de educação? 

Entrevistada: Eu acho que foi normal. Normal, as pessoas conheciam a minha família. 

Eu quando tinha alunos que não sabiam bem, que não compreendiam a matéria e que 

o tempo de aulas era pouco, eu pegava neles e levava-os para um… tínhamos uma 

casa antiga junto de onde vivíamos que tinha um jardim. Eu levava para lá os miúdos 

para sistematizar aquilo que eles não sabiam bem. portanto, era preciso ‘olha, fulano 

assim- assim, pode ir ali para casa das tantas às tantas…?’. Eu tinha a permissão, 

portanto… 

Entrevistadora: E alguma vez sentiu que a sua origem influenciou a sua relação com 

algum encarregado de educação? 

 Entrevistada: Não, mas tive uma influência doutro género. Tive, por exemplo, um 

administrador que não lidou bem com a situação de ter de reprovar um aluno em 

detrimento de outros miúdos vindos da sanzala. Miúdos muito pobres e que 

realmente tinham conhecimento da matéria dada e ele não. E que foi sempre posto à 

prova, e soube mais tarde que ele chegou a ameaçar que ia fazer queixa e não sei quê 

porque o menino não tinha passado. Não lidou bem com o facto de ser o filho e eu fui 

sempre avisando: ‘Olhe que ele tem dificuldade a este nível, este e este.’. Eram 



pessoas que não estavam muito em casa, não sei o motivo, não sei a razão, não tinham 

muito acompanhamento, não tinha, era uma criança só. Isto foi o caso que me lembro 

porque foi assim o mais… De resto foi tudo muito normal. 

Entrevistadora: E a relação com os seus colegas? 

Entrevistada: Com os meus colegas também. Também tive esse caso, de resto, como 

também não era muito próxima. A necessidade que tínhamos era fazer uma avaliação 

no fim. Portanto, vermos como é que eles estavam. Íamos sabendo quem eram as 

crianças que tinham mais dificuldades, que tinham menos e quando as coisas saíam do 

que era ‘normal’, tínhamos conhecimento.  

Entrevistadora: Alguma vez sentiu em relação aos seus colegas, quer em Angola, quer 

cá, que a relação com eles fosse influenciada pelo facto de ser Angolana ou por ter 

estado cá em Portugal? 

Entrevistada: Não creio. Não creio. Ainda hoje mantenho um excelente contacto, 

tanto com colegas de lá, como com colegas daqui. Há sempre aquele casozinhos mas 

que não são de relevo, de pessoas, ou porque não têm a mesma… Há aquelas coisas 

normais, que nós… há pessoas que nós não encaramos de uma forma… não têm nada 

a ver com a nossa forma de ser. Essas coisinhas que não têm a ver com a parte… com a 

aprendizagem, nem nada disso, não.  

Entrevistadora: Quais é que são os aspetos da sua vida que considera que são mais 

relevantes para o exercício da sua profissão? 

Entrevistada: Aspetos da minha vida mais relevantes… Olhe, tive muita 

disponibilidade, tanto fora da escola, portanto em casa. O meu marido sempre deu 

uma grande liberdade para fazer aquilo que eu gostava e ele sabia que quando eu me 

dedicava à escola era mesmo de alma e coração. Aspetos relevantes para…? 

Entrevistadora: Para o exercício da sua profissão. Ou seja, o que é que acha que na sua 

vida fez com que tivesse sido a professora que foi? 

Entrevistada: Eu acho que tive sempre uma grande preocupação. Era de fazer que os 

meus alunos se sentissem à vontade comigo não só a nível académico mas que 

tivessem primeiro e acima de tudo, terem confiança em mim. Eu acho que para mim 

isso é fundamental, para poderem estar à vontade no momento em que precisassem. 

O resto encarregava-me eu de ver se estava a correr mal ou bem. e acho que isso 

ajudou muito.  

Entrevistadora: Acha que a família é importante para a escolaridade de um aluno? 

Entrevistada: Ah, eu acho que sim! 

Entrevistadora: Porquê? Ou de que forma? 

Entrevistada: Acho que é muito importante. Porque uma criança precisa sempre… 

Nós, uma criança vem de casa já com algumas aquisições feitas. Na escola vai adquirir 

outras, vai complementar. E às vezes as coisas parecem muito simples mas não são. 

Era muito natural eu ouvir: ‘Ah ele aqui faz isto? Em casa nem pensar!’. E outras vezes 



eu ouvi o contrário. Ouvir dos pais: ‘Ah, ele faz isto, isto e isto.’. E eu, ver-me com uma 

situação completamente diferente na escola. Há que tirar a prova, não é? E ver, 

realmente, o que é que está a falhar num lado ou outro ou o que há de bom de um 

lado e de outro para ajudar a encaminhar só numa direção. Eu acho que é 

fundamental, não se consegue fazer um caminho escolar sem essas duas grandes 

vertentes. Pelo menos foi o que eu senti na minha vida. 

Entrevistadora: Porque é que acha que em Portugal ainda há tão poucos professores 

de origem africana a lecionar? 

Entrevistada: Olhe isso não sei. Eu não sei mesmo. Aqui por acaso havia alguns. Não 

eram muitos realmente, em 20 e tal anos. Não sei. Não faço uma pequena ideia, não. 

Não faço ideia. 

Entrevistadora: Há mais alguma coisa que queira acrescentar que considere relevante? 

Entrevistada: A que nível? 

Entrevistadora: A nível de algo que considere importante da sua vida, da sua profissão, 

da sua opinião? 

Entrevistada: Eu acho que tudo na minha vida se conjugou para que eu me sentisse 

feliz neste momento. Acho que não fiquei com aquelas saudades, aquela nostalgia. 

Porque eu acho que ainda hoje estou recetiva a certas coisas, não me faz falta ir à 

escola para me lembrar dessas coisas, sou franca. Quando saísse, não fosse a morte do 

meu marido, eu teria enveredado para outras coisas de que gosto. Estou a começar 

agora, já um bocado tarde, 8 anos quase depois é que eu estou a ir acudir a outros 

sonhos. Por exemplo, aprender italiano, que eu acho… foi uma língua que sempre 

achei muito musical e achava… Sempre houve uma coisa que me fez falta e que a 

minha filha neste momento tem: que eu fui trabalhando à minha maneira num 

instrumento musical. Mas isso hoje já tenho essa possibilidade que eu não tive. Eu 

amava ter aprendido a tocar viola, porque eu tinha essa parte também musical ligada 

ao ensino e que os alunos gostavam. E com um instrumento ia ser ouro sobre azul. 

Mas não foi possível. Hoje tenho a João a querer fazer isso. A poder fazer isso. 

Entrevistadora: Agradeço imenso a sua participação, o tempo que disponibilizou para 

esta entrevista que é fundamental para este estudo. Muito obrigada. 

Entrevistada: De nada. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENTREVISTA A UMA PROFESSORA DE ORIGEM AFRICANA 

 

Data: 5 de Maio de 2012 

Local: Casa Particular em Queluz 

Hora de início: 16.00 

Hora de término: 17.37 

Duração: 1 hora e 37 minutos 

 

Entrevistadora: No âmbito do curso de Mestrado em Ciências da Educação área de 

especialização em Educação Intercultural, estou a realizar uma investigação sobre ser 

professor enquanto indivíduo pertencente a uma minoria étnica. Para que possa 

enriquecer ainda mais esta investigação é fundamental o seu contributo através das 

respostas a esta entrevista. Desde já garanto a confidencialidade da informação 

facultada bem como a sua identidade e a da escola. 

Vamos, então começar por a caracterizar. Que idade é que tem? 

Entrevistada: 44 anos.  

Entrevistadora: E qual é que é a sua formação académica? 

Entrevistada: Então, licenciatura em filosofia, ramo educacional. 

Entrevistadora: Há quantos anos é que dá aulas? 

Entrevistada: Há 16 anos. 

Entrevistadora: E há quantos anos é que está a exercer na escola? Na escola onde está 

este ano? 

Entrevistada: Eu este ano não estou a trabalhar. Portanto, este ano decidi não aceitar 

o horário, porque ficava muito longe da minha área de residência, portanto este ano é 

um ano em que eu decidi fazer a minha tese de mestrado, escrevê-la e, portanto, vou 

perder o tal tempo de serviço que nós falávamos há pouco e não vai contar. Vai ser 

tempo em défice. 

Entrevistadora: E a escola onde estava o ano passado, já lá estava há quanto tempo? 

Entrevistada: Estive dois anos. Foi a única vez que eu tive a experiência de estar dois 

anos numa escola. 

Entrevistadora: De resto tem estado sempre… 

Entrevistada: De resto, tenho estado todos os anos numa escola diferente.  



Entrevistadora: Quais é que foram os cargos e as funções que já desempenhou nas 

escolas? 

Entrevistada: Bom, diretora de turma, poucas vezes, três vezes. Já também tive a 

função de vigilante, aquelas funções normais. De também de correção de exames, de 

revisão de provas de exames também. De resto, aqueles cargos mais pomposos, não 

me têm sido atribuídos, até porque eu sou contratada, portanto, não me atribuem 

esses cargos, normalmente.  

Entrevistadora: Vamos agora começar por conhecer um bocadinho o seu percurso 

escolar. Como é que foi? Como é que foi a sua entrada na escola? 

Entrevistada: Bom, então eu sou caboverdiana, sou mesmo caboverdiana. Nasci em 

Cabo Verde e como tal, com a idade que eu tenho, estive numa escola portuguesa, na 

altura porque Cabo Verde, na altura em que eu estive na escola, era ainda Portugal.  

Entrevistadora: Era em que ilha?  

Entrevistada: A ilha de Santiago, Cidade da Praia. E, portanto, a escola era… os 

professores eram portugueses e depois tinha as colegas portuguesas e africanas e 

portanto, vivi aquele período em que a PIDE estava presente no espaço público e de 

alguma forma havia. Eu agora, a partir do momento presente, tenho -me lembrado de 

algumas situações que têm-me feito pensar na forma como os caboverdianos na altura 

eram tratados, não é. Na própria terra. Porque eu, como era filha de um português e, 

portanto, era considerada portuguesa para todos os efeitos, tinha um tratamento 

diferenciado e, portanto, as miúdas que iam para a escola com o lencinho, tinham que 

o tirar. As professoras exigiam que elas tirassem. E não tinham um tratamento tão 

simpático como nós tínhamos, nós, os considerados portugueses, apesar da minha 

família ser caboverdiana e, para todos os efeitos, eu era caboverdiana, mas tinha de 

facto, como o meu pai era português, tinha um tratamento diferenciado. 

Entrevistadora: Mas o seu pai vivia lá na altura, com vocês? 

Entrevistada: Sim, ele foi para lá, conheceu a minha mãe e depois ficou lá a viver 

durante 20 anos, portanto, nós estivemos lá até aos meus 9 anos. Depois viemos. Foi 

um percurso de quase todos os portugueses que foram para fora, para África e, 

portanto, ele depois decidiu, apesar de nós estarmos lá bem. Porque a minha família é 

uma família com uma tradição humanista, portanto há uma… São quase privilegiados. 

São pessoas, digamos, com uma formação… a maior parte das minhas tias, que lá 

estão ainda, são professoras. Trabalham na ONU, são professoras da faculdade de lá. 

Portanto, são famílias que lá são consideradas quase como uma espécie de clã e que 

vivem num plateau e há estas hierarquias sociais em Santiago. E acho que em todas as 

ilhas, mas principalmente na capital, que é Santiago. E, de facto, os portugueses na 

altura, tiveram todos este percurso. Vieram embora na altura do 25 de Abril, antes, 

apesar de não ter havido guerra, não ter havido nenhum conflito especial mas o meu 

pai achou que nós teríamos mais vantagens em vir para cá. Não só devido à 

preocupação que ele tinha com a nossa formação universitária e não sei, eu às vezes 



penso que ele não fez assim tão bem – as opções, claro, quando nós as fazemos, não 

sabemos quais são as consequências – mas todos os meus primos que lá ficaram, 

tiraram cursos universitários. São todos formados, foram para a América tirar uma 

série de formações e estão muito melhores do que nós, que viemos para cá, com as 

peneiras todas (risos). Mas de facto, aquela coisa de: ‘Ah, eu sou português, etc…’ – e 

o meu pai tinha esse preconceito – eu falava crioulo porque eu tinha imensas amigas 

caboverdianas, mas ele não me permitia falar crioulo em casa. Ele não gostava, apesar 

de toda a minha família do lado da minha mãe falar em casa. Mas ele preferia que nós 

não nos habituássemos ao dialeto – que aquilo era um dialeto – então dizia que não 

queria que nós falássemos o crioulo. Pelo menos em casa, com ele. E portanto havia 

estes… O meu pai não é racista, obviamente casou como uma africana (risos) mas ele 

queria que nós tivéssemos uma formação diferente dos caboverdianos e eu acho que 

ele hoje tem a plena noção de que – porque as pessoas evoluem, não é? – e ele 

percebe que não tinha sentido nenhum. 

Entrevistadora: E qual é que era a postura da sua mãe quando ele vos dizia isso? 

Entrevistada: A professora? 

Entrevistadora: Não, a sua mãe, quando ouvia o seu pai, que não vos deixava falar 

crioulo em casa… 

Entrevistada: Era uma situação um bocadinho ambígua porque ela, por um lado, 

compreendia. Porque até hoje eu vejo que as minhas tias têm essa preocupação. Eu 

lembro-me de quando vim para cá, os meus primos que já tinham vindo 

anteriormente, também da mesma idade, em termos de criação, e tinham também a 

mesma preocupação de vir para cá, para estudar porque em Portugal é que era. Eles, 

quando nós chegámos, dizíamos assim: ‘Ah eles falam com um português tão bem 

faladinho!’’ Depois pensávamos que aquilo era forçado, que aquilo era um bocadinho 

falso, porque nós vínhamos com sotaque ainda de Cabo Verde, o crioulo e eles falavam 

com um português tão bem posto (risos) e tão bem faladinho que achávamos que 

aquilo era… que era um bocado de teatro. Mas não, possivelmente era porque eles já 

estavam há dois anos e nós tínhamos vindo depois. Mas a minha mãe no fundo, 

compreendia um bocadinho o meu pai que, realmente, um dialeto era sempre uma 

forma deturpada de falar uma língua, não é? Então ela achava que se calhar era 

preferível fazer aquilo que o meu pai dizia, apesar que, depois quando ele não estava, 

nós falávamos na mesma (risos). Eu, ainda hoje, é engraçado que ainda sei falar, 

depois de estes anos todos – já tenho 44, desde os 9 – mas como eu falava com a 

minha avó, que já morreu entretanto. E sei falar fluentemente e já tive em algumas 

escolas. Estive no Colégio X, por exemplo, onde, por brincadeira, e noutras, já 

aconteceu, as alunas falarem em crioulo entre elas para não perceberem e eu depois 

desmascara-las e depois começar a falar diretamente, por piada, para, só para 

desmascarar. Desmascarar não, para quebrar um bocadinho a tensão ou para elas 



perceberem que, ‘ok, eu sou professora, falo português mas estou a perceber tudo o 

que vocês estão a dizer.’  

Entrevistadora: E qual é que era a reação delas? 

Entrevistada: Elas achavam o máximo! Primeiro ficavam muito atrapalhadas, não é, 

porque percebiam que já não podiam utilizar o código, e depois achavam imensa graça 

e aquilo aproximava-nos. Acabava por ser uma forma de me aproximar, até, deles, dos 

alunos. Em geral, eles acham piada, porque ninguém diz que eu sou caboverdiana, que 

eu tenho mais o tipo de indiana ou brasileira. Costumam perguntar-me – já que este 

trabalho é sobre essa ascendência – eu lembrei-me destes temas que são engraçados e 

que mostram que, de facto, pode haver aquela, algum tipo de nuance, em termos, não 

só da linguagem, mas na forma de comunicar, não é, culturalmente com os alunos.  

Entrevistadora: Voltando ainda um bocadinho atrás, começou então a escola em 

Santiago. E fez lá o quê? O primeiro ciclo? 

Entrevistada: Na altura ainda havia a pré primária, portanto, fiz a pré-primária. Depois 

fiz o primeiro, a primeira classe e segunda classe que era como se chamava. 

Entrevistadora: E como é que era a sua relação com os seus colegas? 

Entrevistada: Era ótima, eu sempre tive uma relação muito… Eu quando digo, não só, 

cordial mas de grande amizade com todos os meus colegas da escola e lembro-me, de 

facto, de me dar mais com as portuguesas, como estava a dizer. Havia um grupo de 

portuguesas que tinham lá casa e, pronto. 

Entrevistadora: E não faziam qualquer tipo de distinção pelo facto de a sua mãe ser 

caboverdiana? 

Entrevistada: Elas não faziam. Quem, as portuguesas? 

Entrevistadora: Sim. 

Entrevistada: Não porque, como a minha família era de uma classe alta, era 

considerada alta. Nós tínhamos criados, três ou quatro criados, um para ficar a tomar 

conta de mim e dos meus irmãos, outra para cozinhar. Outras ficavam lá a dormir, com 

os bebés, algumas tinham bebés. Não havia essa coisa porque, lá está, o meu pai até é 

de uma classe social mais baixa do que a da minha mãe. Portanto, de certa maneira, o 

facto de ela ser africana, naquele contexto, o meu pai é que era de certa maneira, o 

meu avô não o vê com bons olhos porque o meu pai nem sequer era licenciado. E o 

meu pai era apenas um técnico dos TACV – dos Transportes Aéreos de Cabo Verde – e 

ele quando entrou, teve quase de pedir licença, ‘posso?’ (risos). Portanto, não havia 

qualquer preconceito. Agora, a minha mãe, realmente gostava que eu aprendesse 

algumas coisas, era ali, digamos, uma certa linha coquete em Cabo Verde, que ainda 

há hoje. Eu oiço dizer que ainda há. Por exemplo, a minha mãe gostava que eu fosse 

aprender a fazer crochet a casa das portuguesas e a bordar. Eu não tinha jeito 

nenhum, ficava a fingir que fazia, ficava sempre no mesmo ponto mas… Portanto, para 

ver que havia ali em Cabo Verde – Cabo Verde não é África como o resto de África, é 



de facto, é uma África especial porque há uma confluência de vários povos, não é, que 

lá estiveram. Eu por exemplo, a minha família, tem os Spencer, Saint Aubyn. O Saint 

Aubyn acho que é de um castelo ‘não sei das quantas’. Todos fazem muita gala em 

falar nisso (risos). É inglês, fica na Cornuália… e portanto… Depois tenho o Salomão, 

que é judeu. Hum, deixa-me cá ver se eu me lembro. Spencer, Saint Aubyn, Salomão… 

Mascarenhas, que é um indiano de Goa, que eu fui buscar totalmente, esse lado 

(risos). E então – há árvores genealógicas que eu tenho visto porque há muita gente 

interessada em tentar remontar a esta linha. Porque é como, Cabo Verde é como o 

Brasil, a Cesária Évora tem uma música que diz que Cabo Verde é um Brasil ’i’ porque é 

de facto, tem muita coisa em comum. Há esta confluência de raças, e depois há o lado 

africano, não é, que é o lado ‘afro’. Mas no meu caso, é um caso atípico, digamos, de 

africano.  

Entrevistadora: Depois tem aí muitas misturas… 

Entrevistada: Sim. Depois o lado português. Portanto, o meu pai é do norte, quase 

parece um viking, é loiro, (risos) isto há aqui uma mistura de sangues que faz – eu acho 

que Cabo Verde é um povo, eu costumo dizer, daquilo que eu conheço é um povo 

muito universalista. Consegue, não só por uma questão genética mas pela influência 

humanista. Há muita gente a escrever, muitos poetas, muitos escritores. A minha 

família tem algumas pessoas que escrevem e que me incentivaram a seguir as letras. E 

desde miúda que eu me lembro de haver este suporte da literatura, da filosofia. 

Portanto, tive tudo, tive muito apoio para poder… Tive muitos ‘mentores’ intelectuais. 

Eu tive sorte nesse aspeto porque de facto foi bom, foi positivo. Mas ao mesmo tempo 

há umas certas peneiras, como eu disse. E as pessoas em Portugal, não conhecem 

nada disso. E quando se fala em caboverdianos pensam sempre nos pretos, das obras, 

que não correspondem absolutamente ao que é Cabo Verde. Cada ilha depois é um 

caso, não é? 

Entrevistadora: E como é que era a sua relação na escola, quando estava lá a fazer o 

2º ano, 2ª classe? Dava-se mais com as portuguesas e como é que era a sua relação 

com as colegas caboverdianas?  

Entrevistada: Elas gostavam um bocadinho de fazer pirraça. Eu lembro-me de uma 

situação muito chata – não sei se estou-me a esticar ou estou-me a estender… 

Entrevistadora: Não, não. Esteja à vontade. 

Entrevistada: Mas por acaso nessa altura eu dava-me com duas. Uma era também 

como eu, filha de uma caboverdiana e de um português. Ou de um caboverdiano e 

uma portuguesa, já não me lembro bem… Bom, ainda me lembro dos nomes delas: a 

Paula e a Lisete. A Paula era portuguesa, a Lisete era como eu. 

Entrevistadora: Mas a Paula era portuguesa e estava inserida no grupo das 

caboverdianas? 

Entrevistada: Não, não, das portuguesas. E eu também estava no das portuguesas. 

Portanto e estas eram as líderes do grupo. Então, elas passavam a vida a tentar fazer a 



vida negra às africanas, porque algumas eram mesmo pobres. Eu lembro-me que, eu 

sentei-me uma vez ao lado de uma que tinha uns piolhos que se viam, elas tinham 

aqueles penteados não é, que pareciam que tinham aquelas, lembram-me às vezes ali 

a terra do Cadaval, que está dividido (risos). Então viam-se ali naqueles trajetozinhos 

os piolhos a andarem, como se fossem como se fosse uma estrada e eu: ‘Arghh! Mais 

valiam realmente ficarem com o lenço, realmente, quem é que lhes manda tirar o 

lenço?’. Porque era horrível não é? No entanto, eu tinha muitas que eu adorava, 

porque eram muito vivas, eram… Elas eram filhas daquelas senhoras que carregam – 

eu não sei se ainda, na minha altura aconteciam – pessoas que eram tão pobres mas 

que para poderem fazer com que os filhos pudessem ascender na vida e terem acesso 

aos estudos, faziam pasteis. Tem uma música de Cabo Verde que fala sobre isso, como 

é que é…? ‘(Citação em crioulo)’, ou seja, ‘Eu vou vender pasteis para comprar papel 

(para ela ter papéis para escrever). Para que ela não fique como eu.’ E portanto eu não 

tinha, eu nunca tive, nem eu nem os meus irmãos esses preconceitos mas eu via que 

algumas miúdas, não gostava muito delas. Houve uma vez, uma situação em que 

roubaram a mala, a mochila da miúda, meteram lá numa casa e eu também participei. 

E eu estava tão arrependida, porque estava cheia de medo. Devia estar a achar que era 

uma coisa horrível. Eu hoje tenho vergonha porque participei naquilo e ainda por cima 

não tive a força para dizer: ‘Não, não vamos fazer isto!’ e fui atrás. E então 

esconderam a mala à miúda e ela ficou desesperada, não sabia das coisas e para 

conseguir comprar as coisas era muito difícil. Pusemos lá numas escadas de um prédio 

e não sei quê e depois a mãe, que era uma peixeira bruta como tudo apareceu logo 

(risos) a querer saber o que se passava e eu, sem as miúdas saberem, fiquei com 

imenso medo e fiquei com pena também. Fui buscar a mala e tentei pôr aquilo tudo 

direitinho (risos) sem que ninguém se apercebesse e não aconteceu nada, pronto, 

ninguém se apercebeu. Mas se tivesse sido apanhada a pôr, tinha ficado com as culpas 

todas, não é? Mas pronto, havia este racismo. E aconteceu o contrário, por acaso. Eu, 

quando vim para cá, antes de vir, que havia uma certa generalização da ideia de que os 

portugueses não são donos da nossa terra. Não houve guerra mas, de alguma forma os 

caboverdianos começaram a revoltar-se um bocadinho contra a ideia de que os 

portugueses lá estavam e que eles é que eram os donos da terra. E então era: ‘Vão-se 

embora, vão para a vossa terra!’  e então uma vez apanharam-me sozinha com os 

meus irmãos cá em baixo e as minhas irmãs são muito claras, são assim como tu, há 

uma que é mesmo russa como o meu pai e eu e o meu irmão é que somos mais 

morenos. E eu lembro-me que eles nos estavam a mandar embora, que éramos 

portugueses: ‘Ó seus tugas, vão para a vossa terra!’. Os meus pais não estavam lá no 

prédio e nós estávamos cá em baixo a fazer qualquer coisa e eles disseram-nos de 

facto: ‘Vocês são brancos, vocês vão-se embora!’. Eu dizia: ‘Não, olha, eu sou 

caboverdiana!’. Para não levar (risos). ‘Nós somos caboverdianos, vão lá chatear 

outros que nós somos caboverdianos.’, aproveitávamos. 



Entrevistadora: E havia essa distinção em relação aos alunos, por parte dos 

professores? 

Entrevistada: Havia. Como eu estava a dizer, eu nunca levava palmatoadas e eles 

levavam. Nunca cheguei a levar e eu percebia que não era justo, não é? Mas, os 

portugueses não levavam. 

Entrevistadora: E era só essa distinção de levar e não levar ou havia distinção no tipo 

de atividades que faziam…? 

Entrevistada: Isso não, acho que não. Eu também era tão miúda, mas não, isso não me 

lembro. 

Entrevistadora: Era mesmo o tipo de tratamento? 

Entrevistada: Era mais o tratamento, eram portuguesas as que lá estavam e havia essa 

coisa de porem as orelhas de burro e não sei quê. Havia ainda isso, nessa fase. Uma 

coisa horrorosa. Às vezes penso que alguns alunos atualmente mereciam (risos) umas 

coisinhas assim, umas estratégias dessas! Que era capaz de ser engraçado. 

Entrevistadora: E os funcionários faziam essa distinção ou não? 

Entrevistada: Ah, isso eu já não me lembro. Não me lembro dos funcionários. 

Entrevistadora: E a sua relação com os professores? 

Entrevistada: Era normal, nada de especial.  

Entrevistadora: Também não levava. (risos) 

Entrevistada: Não, não levava. Não tenho muitas recordações. A partir, depois, de 

Portugal, que eu vim para cá é que eu já me lembro dos professores. 

Entrevistadora: Então veio na 2ªclasse veio para cá? 

Entrevistada: Sim, depois fiz a 3ª classe. Fiz cá a 3ª e a 4ª classe. 

Entrevistadora: E como é que foi o passar… de estar na escola que sempre conheceu e 

na terra que sempre conheceu e depois chegar cá e entrar numa sala de aula?  

Entrevistada: Eu nunca tive esse problema. Os meus irmãos tiveram algumas 

dificuldades de adaptação, eu não. Custou-me muito deixar as minhas amigas e 

pronto, na altura tivemos que dar os nossos brinquedos todos e as nossas coisas. E 

para mim isso foi o mais complicado, tivemos de dar tudo o que nós tínhamos e 

tivemos de ser nós a ir levar, que o meu pai obrigou a ir levar a bicicleta, as coisas 

todas. Deixámos à porta da cruz vermelha e eu não achava graça nenhuma a ter que 

dar e queria trazer. Porque ele disse: ‘Nós não vamos carregados com tralhas, portanto 

vocês deixam cá tudo.’. E portanto, não houve grande problema depois quando 

chegámos. Para mim não… eu nunca senti grande, eu sempre tive facilidade em 

adaptar-me. E ainda bem, porque eu tenho sido uma nómada do ensino, não é? Tenho 

que estar todos os anos numa escola diferente e a minha vida foi sempre a mudar, 

mudei muitas vezes.  

Entrevistadora: E quando chegou então cá, à 3ª classe, foi para uma escola… 



Entrevistada: Em Benfica e tive muita sorte porque apanhei uma professora e aí essa, 

essa é a professora que eu tenho como referência sempre. Para mim era uma mulher 

avant garde, completamente. Porque era uma senhora muito simples, muito humana, 

nova ainda, muito bonita, e que, de alguma forma – como eu era boa aluna, eu nunca 

tive… sempre gostei, para mim a aprendizagem era um jogo, eu gostava. Eu gostava da 

escola. E para mim não era um transtorno ir para a escola, eu gostava de escrever, de 

fazer exercícios, de fazer coisas, e portanto ela aproveitou, viu que eu era boa aluna e 

achou graça, a diferença – já na altura, isto em ’75 – achou graça ao facto de eu ser 

caboverdiana e, pronto, não era uma caboverdiana típica mas como gostava muito de 

cantar músicas de Cabo Verde e vinha para lá com umas brincadeiras que se faziam. 

Que eu lembro-me de todas as músicas revolucionárias da altura (risos), então andava 

lá, ensinava e tinha, na altura, tinha uma certa… sempre tive. Pensando bem, sempre 

tive alguma liderança e batia nos ciganos que queriam bater nos meus irmãos. 

Portanto, eu era, sempre fui a mais velha, portanto acabava por assumir uma certa 

liderança nos grupos. E depois tive sorte porque essa professora apoiava-me. Punha-

me a cantar nos espetáculos. Destacava-me e pedia-me para eu falar sobre a cultura 

de Cabo Verde. Portanto, eu fui sempre uma privilegiada neste aspeto porque tive 

todo o apoio, tanto lá como cá. Não tive problemas nenhuns, pelo contrário, até tive 

maior apoio cá novamente do que lá. Porque aproveitaram, neste caso, o facto de eu 

ser caboverdiana e puseram-me a falar sobre isso, a ensinar músicas, a falar sobre o 

que era ser africana, etc. Foi sempre… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: E qual é que era a reação dos seus colegas? 

Entrevistada: Ai, era ótima. Eu dava-me bem com toda a gente. E até os ciganos que 

levavam pancada, achavam que… quando levavam, ainda achavam graça porque eles 

achavam que eu era muito forte. Portanto, se lhes batia (risos) era porque tinha força 

para realmente ser amiga deles. Devia ser isso, não sei. Passavam-nos a vida a assaltar, 

porque nós, a transição complicada foi, é que nós lá tínhamos empregados, tínhamos 

uma vida socialmente e economicamente mais alta e a dificuldade, apesar de eu não 

ter sentido nada, mas para os meus pais acredito que sim. Porque a minha mãe deixou 

de ter empregadas, teve de passar a fazer tudo com quatro filhos, para ela foi um 

desespero.  

Entrevistadora: Uma grande mudança. 

Entrevistada: Não sabia cozinhar, não sabia fazer muita coisa, foi muito complicado. E 

depois eu tive de, como era a mais velha, tinha cerca de 9 anos, 8/9 anos, eu tinha de 

comprar passe para mim, para o meu irmão, para a minha irmã. E tinha de ser eu a… 

nós íamos a pé, fazíamos um trajeto enorme, desde Benfica, ao pé do cemitério, até à 

Escola da Mata, não sei se conheces.  

Entrevistadora: Era a minha escola (risos). 



Entrevistada: Era? (risos) Era a Escola da Mata? Bem, então era exatamente a Escola 

da Mata onde subíamos aquela montanha, éramos assaltados sempre lá e tínhamos de 

levar o dinheiro na bota, porque eles estavam-nos sempre a assaltar, os ciganos nessa 

altura eram tramados. 

Entrevistadora: Na minha altura também (risos). 

Entrevistada: Bom, então, fizeste…? Eu já tenho 44, tu deves ter para aí 20 e… 

Entrevistadora: E oito.  

Entrevistada: Portanto… continuou a ser assim? 

Entrevistadora: Sim. 

Entrevistada: Há muitos ciganos ali, não há? 

Entrevistadora: Agora já não há porque o Bairro Social foi… às Portas de Benfica, havia 

lá um bairro só de barracas dos ciganos e…  

(entrevistada interrompe) 

Entrevistada: Ah, então está explicado. Eu nem sabia. Que horror. 

Entrevistadora: Sim. Agora não sei se ainda há muitos ou não… 

Entrevistada: Havia um miúdo que eu não me esqueço, que era o Domingos que 

chegou a ameaçar uma vez a professora. Partiu uma garrafa na aula e fez-lhe assim, 

queria espetar-lhe a garrafa. Uma coisa horrível.  

Entrevistadora: Quem é que era a sua professora? 

Entrevistada: Era a Maria dos Anjos. Será que ela ainda lá está? Eu quando me vim 

embora pedi à minha avó para me ajudar a fazer – a minha relação com a avó foi 

sempre esta questão de ser africana, ser caboverdiana – pedi à minha avó para me 

ajudar a fazer uma bonequinha daquelas de pano, como há em Cabo Verde. Então eu 

fiz, eu própria, a minha avó ajudou-me, eu cosia-a, pus-lhe aquele lenço, o balaio, que 

é aquele cesto que elas usam. Pus-lhe a saia, o avental e dei-a à professora. Ela ficou 

toda comovida e ainda hoje ela quando encontra a minha tia, que lá trabalhava, era 

professora, cuja filha está lá também a trabalhar, que é a Paulinha, Ana Paula, se 

calhar conheces. Ana Paula Barbosa. 

Entrevistadora: Não. 

Entrevistada: Ela tem a tua idade. Por isso é que eu estou a dizer. É professora lá. Mas 

quando essa professora vê a minha tia, agora está reformada, ela pergunta sempre por 

mim, o que é que eu fiz, o que é que foi feito da minha vida. Porque ela achava que eu 

ia ter uma carreira fantástica e eu acho que fui uma deceção poderosa (risos). 

Entrevistadora: Ai, não me digas isso! 

Entrevistada: Porque toda a gente me diz: ‘Ah aquela miúda tinha ar de quem ia ser 

assim uma coisa especial, mas…’. Eu sinto-me uma deceção, porque realmente como 

professora... Nem sequer tenho diploma. Bom, mas isso são outras… já é outra 

história. 



Entrevistadora: Ok, então depois fizeste lá o 4º ano… e depois? 

Entrevistada: Sim, passei para a Pedro de Santarém. Odiei. Foi realmente traumático. 

Muito, muito mau. Detestei. Foi o ano pior da minha vida e que tenho más 

recordações. 

Entrevistadora: Mas porquê? 

Entrevistada: Porque as minhas amigas, as miúdas com quem eu me dava na Escola da 

Mata, foram todas para a Quinta de Marrocos e eu fiquei sozinha. E depois, o meu 

irmão ainda estava na Escola da Mata, portanto eu ia ia sempre sozinha e andava 

sempre sozinha. Eu não conseguia fazer amizades porque aquilo era uma escola 

horrível: apalpavam-me, batiam-me e eu não tinha a minha mãe sequer, para me 

defender. O meu pai ainda estava em Cabo Verde, a minha mãe tinha a minha irmã 

mais nova muito bebé. Eu não tinha ninguém que pudesse ir lá. Foi a altura que eu me 

senti assim mais perdida porque foi uma transição muito violenta. Apanhei pessoas a 

fumar e lembro-me de ir perguntar a uma miúda: ‘Queres ir brincar comigo?’, e ela 

sacava do cigarro, começava a fumar, já naquela fase e eu: ‘Bem, sou mesmo uma 

betinha ao pé desta gente toda.’ (risos)  

Entrevistadora: Mas essas agressões eram porque estavas lá… 

Entrevistada: Não, não tem nada a ver. Ah, se era por eu ser africana? Não. Eu nunca 

senti sequer que as pessoas… as pessoas nem se lembram. Eu, pelo menos, não tive 

essa perceção nunca. Não, eles faziam isso a toda a gente. 

Entrevistadora: Mas havia muitos africanos na escola ou não? 

Entrevistada: Não. Não me lembro. Para mim, esta questão da raça nunca foi muito 

importante, por isso eu também nunca tive atenta. Se calhar, eu penso que o racismo 

é objetivamente uma realidade para os negros, não é? E, se calhar, para os ciganos. Há 

estas… há realmente racismo. Agora, se o tratamento que eu tive, no meu caso, foi 

diferente pela cor da pele, porque eu realmente sou escura… Eu penso, que por não 

estar, se calhar atenta ou com esse problema, com esse complexo, digamos, ele acaba 

por não acontecer, porque eu não penso nele. É mais fácil se a pessoa não ligar, a coisa 

não acontecer, não é? Se a pessoa estiver sempre defensiva, é pior. 

Entrevistadora: Então quer dizer que ao longo de todo o percurso escolar, nunca 

sentiste que de alguma maneira foste alvo de… 

Entrevistada: Nunca, nunca, nunca. Esse problema não… até se calhar aconteceu, não 

sei, porque eu realmente, atualmente e desde que entrei para o ensino, não tenho 

muita facilidade – e é uma coisa estranhíssima porque eu sou uma pessoa muito 

sociável, faço amigos com muita facilidade – mas desde que entrei para a escola, não 

me consigo relacionar com as pessoas lá dentro.  

Entrevistadora: Para a escola, como professora? 

Entrevistada: Como professora. Dou-me bem, relaciono-me com os alunos, mas cada 

vez mais ponho algumas reservas para poder manter uma certa distância que já 



percebi que é preciso. Esse equilíbrio é complicado. Então já optei: ‘Ok, não sou tão 

popular, não sou tão simpática mas…’. Mas tenho uma boa relação com os meus 

alunos. Com os colegas, eu não me dou. Praticamente, é isso que acontece. Não me 

apetece, não… 

Entrevistadora: Mas isso foi por alguma coisa que aconteceu? 

Entrevistada: Não tem nada a ver, se calhar com o facto de ser africana. Eu sinto muito 

o estigma de ser contratada. Eu acho que o meu problema sempre foi o facto de sentir 

que… para quê estar a investir e estar a chatear-me muito, se depois eu me vou 

embora? Eu nunca acabo por ligar às pessoas, de facto. Porque um ano, a pessoa, 

naquelas conversas só de professor não consegue fazer grandes, não consegue falar 

muito a fundo. E depois acho que, atualmente as pessoas estão muito à defensiva, 

muito naquela tentativa de, cada frase que eu digo é para provar que sou muito bom 

professor, que sou… não tenho paciência, portanto eu evito ao máximo a sala de 

professores. Não tenho paciência. Faço o meu trabalho o melhor que eu sei, envolvo-

me imenso nas minhas atividades, faço muita coisa engraçada com os alunos. Se calhar 

dizem que eu estou a fazer show-off. Mas acho que não porque como eu não faço 

questão sequer às vezes de pôr o meu plano de atividades, anual de atividades. Faço 

porque eu gosto. Gosto imenso de dar aulas e dar formação. Já dei a adultos, já dei a 

jovens, já… e gosto imenso. Agora, o que eu não gosto mesmo é da instituição escola. 

Odeio-a, não me encaixo nela. E já decidi que nem sequer quero tentar encaixar-me. 

Portanto, as pessoas que acontecer espontaneamente eu gostar: ótimo. Senão… 

Entrevistadora: Ok. Voltando agora à parte do ano mau que foi o 5º ano. Depois como 

é que foi a evolução? Depois ficou lá até… 

Entrevistada: Não, eu como andei sempre a saltitar porque o meu pai sempre foi uma 

pessoa que sempre precisou de muita adrenalina, profissionalmente. O meu pai fez 

tudo. Trabalhou em muitas áreas, é um auto-didata. Ele decidiu depois, como veio de 

Cabo Verde, como aqui estava a ser complicado ele arranjar emprego em Lisboa, 

decidiu ir para Sto. André. Que é uma zona que fica no Alentejo. Conheces? 

Entrevistadora: Conheço (risos). 

Entrevistada: Porquê? 

Entrevistadora: Porque tenho lá família.  

Entrevistada: Tens? Que engraçado. Então, eu passei lá a minha adolescência. 

Portanto, saí daquele inferno da, como é que chama? 

Entrevistadora: Pedro de Santarém? 

Entrevistada: E fui para o céu. 

Entrevistadora: Mas concluíste lá o 5º ano? 

Entrevistada: Sim, sim. Concluí. E, pronto, sempre tive sucesso, como aluna foi ótimo 

sempre.  

Entrevistadora: Apesar de ter sido um ano mau, academicamente… 



Entrevistada: Não, foi mau socialmente porque eu não tinha amigos e andava sozinha. 

Entrevistadora: Exato. 

Entrevistada: Juntavam-se e tentavam-me apalpar, no recreio. 

Entrevistadora: Mas com os professores, as coisas corriam melhor… 

Entrevistada: Faziam outra coisa. As miúdas que estivessem isoladas. E como eu 

estava isolada e não tinha ninguém… 

Entrevistadora: Mas a relação com os professores, correu bem? 

Entrevistada: Não, de resto foi um ano normal. Para mim é que foi muito chato porque 

eu não conseguia ter, não conseguia ter. Foi o único ano em que isso aconteceu. 

Porque eu nunca senti isso. Nem depois. Foi a única situação esquisita, porque eu não 

encaixei ali. 

Entrevistadora: Mas depois em Sto. André encaixaste. 

Entrevistada: Ai não, perfeito. Aliás, eu apesar de estar ali na Pedro de Santarém, 

corria tudo mal mas eu tinha um grupo muito forte de amigos que ainda, pronto, 

muitos anos mantivemos relação. Miúdos do prédio com quem andávamos de patins. 

Portanto, correu tudo muito bem cá em Benfica. Tínhamos, fazíamos festas de 

garagem e íamos para a praia todos juntos e fazíamos montes de coisas. A parte da 

escola corria mal mas depois… 

Entrevistadora: O resto corria bem. 

 Entrevistada: Sim, tínhamos uma relação gira com os amigos de Lisboa, com os tugas. 

(risos) 

Entrevistadora: E depois em Sto. André, ir assim para uma, para um… 

Entrevistada: Sto. André. É interessante sobre este aspeto que tu te queres enfocar, a 

questão da África, não é, porque Sto. André acabou por ser uma espécie de 

reprodução de CaboVerde. Porque Sto. André é uma espécie de cidade- cogumelo, ou 

seja, nasceu ali para poder servir aquele complexo petroquímico, não é? E é uma 

cidade que nasceu assim de repente no meio do Alentejo e portanto aquilo é uma 

espécie de cidade. Aquilo é uma espécie de África implantada no meio do Alentejo. 

Porque quem ficou lá, as pessoas que foram para lá trabalhar eram quase todas as 

pessoas com um percurso muito semelhante ao nosso. Ou seja, eram pessoas que 

tinham vindo de África, que viviam melhor em África e que vieram para cá e que 

passaram a ter uma vida complicada e conseguiram lá casa. Ao lado do pinhal, ao lado 

da praia. Mas casas que, o meu ex-marido diz que aquilo era um bairro social, mas 

eram casas… Ele diz que era um bairro social porque as casas eram todas iguais e, de 

facto, mas eram casas, a minha era uma vivenda, não era um luxo de casa mas era uma 

casa… Eu para mim achava a casa ótima. Não tenho qualquer problema. Cheguei a ir 

passar férias mesmo depois de já lá não estar a viver e de facto aquilo é muito 

agradável porque todas as pessoas que lá estavam tinham afinidades. Então, era ótimo 

porque aquilo foi a minha fase dourada, foi assim o expoente máximo de tudo aquilo 



que eu podia alguma vez ambicionar ser. Portanto, a minha adolescência foi es-pe-ta-

cu-lar! E eu vivo a sonhar com ela (risos). Eu acho que ando sempre a tentar ir buscar 

qualquer coisa lá. Porque tínhamos um grupo enorme de amigos. Eram todas pessoas 

cujos pais como a minha mãe, por exemplo, era africana, me dava liberdade. O meu 

pai não achava graça mas a minha mãe… Como eu dou à minha filha. Hoje a minha 

filha foi dormir a casa de uma amiga, controladamente mas dou liberdade, de forma 

responsável. Tu, se deixares de corresponder acaba-se mas dou-te, não quero que tu 

estejas presa. Tenho um cão e o cão corre o risco de ser atropelado, está lá sozinho, 

não está preso mas eu acho que é preferível ser livre do que estar seguro e preso. 

Portanto, ele corre o risco de morrer, mas pelo menos teve uma vida livre. E então, 

esta ideia era a ideia que existia em Sto. André. Então, nós íamos à boleia, todos para a 

praia, nós andávamos em grupo e às vezes fazíamos… Eu toquei em bares, cantei em 

bares, fiz dança jazz, cantei no grupo, depois, das pessoas da catequese. Eram assim os 

considerados mais betos. Porque eram os meninos mais atinados da, como é que se 

chama, grupo de jovens não é? Pronto, e então havia imensa gente que tocava, havia 

imensa gente com ideias interessantíssimas na altura já. Havia uma geração quase 

Woodstock, revivalista (risos), pessoas que nós nem imaginávamos. Porque os meus 

pais não percebiam mas, tinham menos 10 anos que os meus pais por isso… Tinham na 

altura para aí os seus 30, para aí a tua idade e eu era uma miúda adolescente, 14, 15, 

então… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Ou seja, a inserção social foi… 

Entrevistada: Muito, muito boa. 

Entrevistadora: E na escola? Como é que as coisas correram? 

Entrevistada: Muito bem. Porque eu naturalmente aceito muito bem a diferença. 

Então é assim, eu sempre me dei bem e este é um traço meu. Eu tinha um grupo de 

amigas alentejanas que as minhas amigas africanas não achavam graça. Novamente 

repete-se a história como em Cabo Verde, que havia as africanas e as portuguesas. 

Mas eu tinha um grupo de alentejanas que eram saloias, digamos, não se vestiam 

muito bem, mas tinham um sentido de humor ótimo, eram super divertidas, eram 

muito descaradas e  aquilo tudo e eu não tinha qualquer problema, eu gostava delas e 

então dava-me com elas e passeávamos juntas, conversávamos. E depois tinha o grupo 

das africanas e dava-me também lindamente com elas. Para além de que, as africanas 

eram assim mais libertinas, digamos. Gostavam muito de ir para os copos e sair. A 

partir dos – eu estive lá dos 14 até aos 20 – durante esse tempo era com as africanas 

que eu saía, não com as outras, que as mães não as deixavam. Mas, pronto, uma boa 

relação, com toda a gente. Com a vizinhança, os meus fizeram lá também relações 

ótimas. Tínhamos vizinhos que eram amigos, tornaram-se amigos, portanto, ficavam 

connosco quando os meus pais não podiam. Ainda hoje os vamos visitar. Eram pessoas 

humanas. Não eram vizinhos, eram amigos. Então foi ótimo.  



Entrevistadora: E depois entretanto, chega o momento em que tem de escolher a sua 

área, certo? Mais ou menos por volta do 9º ano. Como é que foi essa escolha? 

Entrevistada: Bom, eu acho que nunca realmente, eu nunca… sempre tive boas notas, 

em geral mas na minha área não era realmente a matemática, que eu não me 

destacava. Nunca tive explicações como os meus irmãos tiveram. Mas eu a 

matemática, nunca me destaquei e depois, naturalmente era letras. Eu sempre gostei 

muito de ler. Lia muito, desde miúda comecei a ter acesso gradativamente por causa 

de uma tia minha que era escritora. Que me emprestava coisas, que falava acerca de 

autores caboverdianos, a literatura clássica. Principalmente literatura porque eu nem 

sabia o que era filosofia, não é? Mas lia muita literatura, aquela clássica, não é? Eu 

lembro-me de começar muito cedo a ler algumas coisas que são referências para mim 

até hoje e que me levaram, claramente para a área das letras. Eu tinha que seguir 

letras. O Secundário fiz lá em Santo André sem grandes dificuldades. 

Entrevistadora: Mas quando pensou em seguir letras, tinha na sua mente ir para a 

faculdade?  

Entrevistada: Sim, sim. O meu pai, aliás, veio para cá, precisamente para irmos todos 

para a faculdade. 

Entrevistadora: Então as expetativas dos seus pais em relação ao seu grau de 

instrução, o objetivo era esse? 

Entrevistada: Sim, ele sempre me achou… Quando eu digo que eu me achava uma 

deceção é porque eu sempre me destaquei e sempre fui uma aluna acima da média. 

Portanto, sempre tive oitentas, noventas e aliás, eu digo, até me chateava porque eu 

dizia sempre: ‘Olha, tive isto!’. E ele: ‘Ah, podias ter tido mais.’. Ou seja, nunca 

chegava, isto era uma coisa chata que eu tento não fazer com os meus filhos.  

Entrevistadora: E as expetativas da sua mãe, acha que também iam no mesmo 

sentido? 

Entrevistada: Ah a minha mãe, ela nunca teve essa preocupação. Ela queria que nós 

estudássemos mas ela queria que nós seguíssemos o que quiséssemos. Se não 

quiséssemos estudar ela também não, ela era uma empregada das finanças. O meu 

avô era o diretor das finanças e portanto ela teve uma cunha. Ela e a minha tia sempre 

tiveram… nunca tiraram licenciatura porque tiveram a vida toda facilitada, filhas do 

diretor. 

Entrevistadora: Qual é que era o nível de estudos dela? 

Entrevistada: É aquele que é correspondente ao 12º. Ela e o meu pai. Como é que se 

chama? Já não me lembro.  

Entrevistadora: Acho que se pode dizer dessa maneira. E o seu pai também. Ou seja, 

ambos ficaram pelo 12º. 

Entrevistada: Ficaram, ficaram com o 12º. Lá está, mas eles depois achavam, queriam 

que nós fizéssemos isso. Estudássemos.  



Entrevistadora: E os seus irmãos, seguiram as suas pisadas? Foi toda a gente para a 

faculdade? 

Entrevistada: Não, o meu irmão, por exemplo, não foi. Ele depois não quis ir, teve ali 

um bocado perdido. Não gostava. Não gostava da escola. Não era tão bom aluno. 

Entrevistadora: Ele chegou até que ano? 

Entrevistada: Ele fez o 12º mas depois não quis acabar e chumbou, chegou a chumbar 

por faltas porque não queria ir às aulas. Eles não tiveram assim um percurso tão fácil.  

Entrevistadora: Então, esse seu irmão foi até ao 12º. E os restantes? 

Entrevistada: Depois a minha irmã tirou história de arte. A outra veio tirar mais tarde, 

a Susana, veio tirar engenharia mecânica. É a única que é diferente. (risos) Está em 

engenharia mas que agora está totalmente a caminhar mais para o lado da 

humanística. Já percebeu que a engenharia… so what? Não é… e muito interessante. 

Ela tem uma vida estável profissionalmente mas agora está muito interessada nas 

questões relacionadas com psicologia e com a filosofia. Ela disse assim: ‘Epá, já sabias 

disto há tanto tempo, porque é que não me falavas sobre isso?’. Como ela não tinha 

interesse nenhum sobre isto, ela sempre teve uma capacidade de pensar muito 

objetiva. Ela é muito diferente de nós. E pronto.  

Entrevistadora: E os seus pais acompanharam-vos durante o percurso escolar? Eram 

aqueles pais que… 

(entrevistada interrompe) 

Entrevistada: Sim, sim, o meu pai sempre, até à faculdade e eu até achava… e 

realmente ele dizia assim: ‘Epá, vocês o que aprendem? O que aprendem na escola?’. 

Já até na própria - na faculdade já não digo – mas já na escola secundária, ele achava 

que aquilo que ele tinha aprendido que tinha sido sempre melhor e que achava que o 

ensino era uma porcaria, e que nós não sabíamos aquelas coisas que ele aprendeu na 

4º classe. E ele é que sempre nos acompanhou, sempre, sempre.  

Entrevistadora: Mas era o acompanhamento do género de ajudar a estudar e de 

ajudar a fazer os trabalhos de casa? 

Entrevistada: Sempre que eu tinha dificuldades. A minha mãe, até para aí ao 5º ano 

atual, 5º / 6º ano ela acompanhou-nos. Depois o meu pai é que passou, porque 

realmente o meu pai era um autodidata e mesmo sem ter tirado a faculdade… Ele 

chegou a dar aulas na faculdade, porque ele aprendeu tudo sozinho. Portanto é uma 

pessoa realmente fora de série, em termos de inteligência. Para mim é mesmo assim o 

expoente máximo. Ou mesmo daquelas filhas babadas. O meu pai era assim um super- 

pai. Agora já, só para ver, na reforma, uma pessoa que sempre foi da engenharia e 

essas coisas, sozinho, sempre estudou sozinho, agora decidiu escrever. E num ano 

escreveu doze livros. Ele é uma força de trabalho. Uma coisa fora do normal. E já 

publicou três, já fez o lançamento e inventou uma máquina de despoluir a atmosfera, 

portanto (risos), portanto, ele é assim um cientista maluco. Ninguém diria que ele iria 



escrever. Mas de facto ele é muito surpreendente. É uma pessoa muito versátil e que 

ele próprio deve-se estar sempre a surpreender a ele próprio, porque ninguém 

esperava que ele, que sempre foi da área da mecânica, da farmácia depois – que ele 

antigamente reparava aviões e pilotava para fazer o teste antes que os pilotos 

pilotassem os aviões – como é que ele agora depois dá aulas na faculdade, trabalha em 

farmácia, trabalha em áreas completamente distintas e agora escreve. Tornou-se 

escritor. Agora que se reformou, em tão pouco tempo, doze livros num ano. Bom, eu 

até acho que é um bocadinho livro ao quilo (risos).  

Entrevistadora: Acho que já me deu um bocadinho a resposta da próxima pergunta. Eu 

ia-lhe perguntar quem é que considera que mais a influenciou ao longo do seu 

percurso escolar. 

Entrevistada: Curiosamente não foi o meu pai. Mas eu não me vou alongar muito, até 

porque se calhar isto está a demorar um bocado, mas foi… O meu pai ajudou-me 

sempre que eu precisei, mesmo na faculdade que eu ainda não tinha, não havia 

computadores e portanto eu ainda tinha que fazer os trabalhos naquelas máquinas 

que a pessoa enganava-se numa coisa e tinha de começar tudo outra vez. Depois 

apareceram os computadores e ele dominou logo e eu não e então cheguei a perder 

trabalhos depois de os ter feito e ficava desesperada e ele é que depois ia e conseguia 

arranjar maneira de me fazer os trabalhos inclusive. Portanto, ele acompanhou-me 

sempre, nesse aspeto do apoio. Mas ele não tinha muita paciência, porque se eu não 

percebesse, chegava a uma altura que se chateava. Quem me ajudou sempre foi a 

Magui, que é a tal escritora, que é irmã da minha mãe e que não tirou licenciatura mas 

que é uma pessoa… Para mim foi a tal mentora. Porque ela para além de escrever, 

escrevia coisas dentro de tudo aquilo que eu gosto. Nós tínhamos uma afinidade, eu 

digo que quase espiritual. Intelectual e espiritual, muito grande por ela. Ela é uma 

fulana… não casou, nunca quis casar, é uma mulher muito carismática, fez parte dos 

movimentos da claridade, em Cabo Verde. Portanto, ela correu o risco mesmo de ir 

mesmo para a prisão, que era no Tarrafal, em Cabo Verde. Teve de fugir para cá. Ela foi 

sempre, até hoje, fazem-lhe homenagens e pedem-me a mim, que sou mais… até 

fisicamente, é engraçado, eu sou… dizem-me que eu não pareço a minha mãe. Pareço 

mais com ela. Então pedem-me para ler e para representá-la em palestras sobre 

mulheres caboverdianas, sobre mulheres-escritoras. Eu nunca escrevi, vou lá apenas 

representá-la porque me pedem às vezes. Ou para ler ou para falar acerca do trabalho 

dela. Mas de facto foi ela, desde miúda, quando eu escrevia qualquer coisa, ela 

interpretava e agarrava na história que eu tinha feito e dava-lhe uma dimensão, uma 

interpretação incrível que eu assim: ‘Epá, eu não tinha pensado sobre isso. Não pensei 

que isso pudesse…’. (risos) Ou seja, ela floreava e ela conseguia dar um impacto, e 

trazia-me nova e explicava-me o que aquilo poderia querer dizer e as letras das 

músicas. Ela emprestava-me livros. Eu tenho – ela morreu há dois anos… há um ano – 

e eu tenho em casa a biblioteca dela, que foi o que eu lhe pedi. ‘Eu gostava de ficar 

com os teus livros’. Então eu tenho o privilégio de ter os livros todos que ela, os livros 



que ela mais acarinhava e que ela várias vezes, nós falávamos acerca desses livros. Ela 

escrevia e pediu-me para eu… mesmo atualmente, mesmo em adulta. Ela escrevia e… 

crónicas, agora já não eram livros, eram crónicas, que ela teve cancro e então 

dedicava-se a escrever acerca da… o light motive era sempre uma história familiar, 

sobre Cabo Verde ou sobre alguém da família e aproveitava o pretexto pequenino de 

uma história para lhe dar uma dimensão filosófica ou psicológica. E depois ela 

desafiava várias pessoas do jornalismo, da sociologia e da filosofia para cada um 

transformar e dar a sua… para continuar a história dentro da sua perspetiva. Aquilo era 

um trabalho giríssimo que eu fiz com ela durante muitos anos e que nos tornou quase 

uma espécie de… éramos confidentes! Ela falou comigo de coisas que se calhar não 

falou com quase ninguém. Eu quase que ficava surpreendida porque é que ela falava 

coisas até demasiadamente íntimas. Coisas muito profundas. E de facto é ela, não foi o 

meu pai, foi ela.  

 Entrevistadora: Muito bem. Foi para filosofia, escolheu então filosofia porque… 

Entrevistada: Eu escolhi filosofia, não foi a minha primeira opção. Eu queria 

jornalismo, pensei em jornalismo que era aquilo que eu tinha pensado. Que eu sempre 

gostei de escrever. No entanto, não entrei e não sei porquê, calhou a filosofia que 

tinha posto lá também. Porque eu sempre estudei um bocado filosofia com… pronto, 

debitava aquelas sebentas e eu a matéria despejava, tinha sempre boas notas, de facto 

destacava-me. Mas não percebia nada daquilo, na verdade não percebia nada do que 

estava para ali a dizer… 

Entrevistadora: Então foi um bocado o acaso. 

Entrevistada: Foi, foi um bocado o acaso. Estive dois anos a ali a pensar: ‘O que é que 

eu vou fazer? Não percebo nada disto’. (risos) O Barata Moura falava em grego em 

algumas aulas, a aula inteira, eu não percebia nada! (risos) Eu não sei, não estava 

sintonizada, eu estava desmotivada, eu não achava graça àquilo. Andei ali… foi uma 

coisa horrível. 

Entrevistadora: E depois quando é que houve o ‘click’? 

Entrevistada: Aquilo foi uma coisa que eu nem sei situar. Foi uma coisa, foi de repente 

que eu comecei… Eu acho que para mim foi uma transição enorme porque eu sempre 

fui uma aluna que nunca tive dificuldades. Eu lia e tenho boa capacidade de 

memorização e debitava. Era um bocado a marrona, não é? Estudava, eu era muito 

libertina, brincava, saía, mas quando era preciso estudar, estudava, não é? E se fosse 

preciso ficar sem sair eu conseguia controlar-me e ficava muito tempo a estudar. No 

entanto, eu não percebia bem. Eu acho que acontece isto a muitos alunos e eu vejo 

alguns casos. Alguns… são raros, aqueles que atualmente observo que conseguem ter 

já uma capacidade de análise pessoal e pensamento crítico. E eu realmente não tinha, 

agora percebo que não tinha. Porque eu limitava-me a despejar matéria e com 

facilidade, eu escrevia bem portanto não tinha problemas. E então eu, pronto, a partir 

de uma certa altura comecei a perceber que não sei porque é que foi… acho que foi 



um trabalho qualquer que eu ousei escrever por mim em vez de ir aos livros e dizer o 

que os outros diziam só. A partir de certa altura comecei a tentar interpretar o que lia 

e houve um professor que gostou e aquilo deu-me algum ânimo: ‘Olha, afinal posso 

escrever aquilo que eu penso, pensava que não! E afinal, a partir do que ele escreve, 

eu posso depois falar’. Ou seja, eu pensava que não se podia e eu pensava que se tinha 

de reproduzir o que tinha sido dito. E a partir desse momento comecei cada vez mais a 

querer… e foi uma pena porque eu, a partir do 3º ano, comecei a tirar notas altíssimas, 

só que a princípio só tinha 10 e 11 e 13, a partir do 3º é que comecei a ter os 15, 16, 

17, nunca fui aos 18 nem 19. Aí, na faculdade nunca tive 18. A não ser, curiosamente, 

no último ano, no 4º ano, em que nos deram hipótese de, havia a hipótese de sair da 

filosofia e ter uma área afim. Eu tirei literatura, era um semestre de literatura africana 

e outro semestre de literatura brasileira. Eu adorei. Ou seja, eu adoro filosofia 

atualmente, ainda bem que eu tirei filosofia porque é a área mais universal que pode 

haver. Eu sou uma professora de filosofia, sem dúvida, neste momento, é assim que eu 

me assumo. No entanto, se eu tirar um mestrado, não vai ser em filosofia porque eu 

acredito, como um professor que eu tive, que só há filosofia de facto, quando alguém 

dedica uma vida inteira, como por exemplo, os imortais, não é, a galeria dos imortais, 

os homens que se dedicaram uma vida inteira. Ou então quando alguém, a partir da 

literatura consegue dar uma dimensão filosófica, ou seja, cria novo sentido. Porque 

apenas estar a limitar-me a escrever sobre o que é o mal, o que é o bem, sem entrar 

numa dimensão humana, existencial que em mim não tem sentido. Porque tem de se 

dar sentido e eu encontro mais isso na literatura. Portanto, o doutoramento, eu vou 

tirá-lo em literatura, sem dúvida. Isso já está decidido na minha cabeça, que qu quero 

tirar. 

Entrevistadora: E quando é que houve aí, nesse percurso, o ‘click’ para ser professora? 

Entrevistada: Bom, na altura não havia hipótese, o que é que eu fazia com filosofia? 

Tinha de seguir o ramo educacional, portanto… 

Entrevistadora: Portanto não foi uma opção. 

Entrevistada: Não. Não foi. Realmente não. Eu podia ser muita coisa. Eu até acho 

atualmente… às vezes tenho dúvidas, eu gosto muito. Acho, mas nunca saberei, não é, 

ao certo. Eu acho que faço um bom trabalho com os alunos e sei que… É uma coisa que 

me apaixona, eu ainda cheguei a pensar: ‘Bolas, eu ainda recebo para fazer isto? Para 

falar acerca destes temas, porque a filosofia não é uma área que não é inócua e é uma 

área que tem de ser ter muito cuidado porque ela pode transformar totalmente os 

alunos. Para o bem e para o mal. A filosofia e a psicologia porque eu como professora 

de filosofia, dou psicologia, antropologia, psicossociologia, DPS, área de integração, 

cidadania, eu todos os anos tenho sempre uma série de coisas novas e de facto, é uma 

área muito interessante porque abarca tudo. A filosofia antigamente continha todos os 

saberes, não é, todas as áreas estavam lá contidas até ao século XIX. E portanto, como 

dou estas áreas que tem a ver com as pessoas, eu… não há ninguém que saia de uma 



aula igual. E eu sei que marco a diferença neste sentido de ter o privilégio de ter 

miúdos, que nunca ouviram falar sobre certas coisas, que são interessantíssimas, e pô-

los em contacto com coisas que os vão transformar. É pena que eu não receba esse 

retorno tão rapidamente porque eu sei que em alguns aquilo só vai germinar muito 

depois. E tenho imensa pena porque eu estou a precisar muito de retorno e de 

feedback porque eu dou muito de mim. Portanto, eu numa sala de aulas estou 

inteiramente a tentar fazer o seguinte: ‘Esta aula tem que de alguma forma mudar.’. 

Todas as aulas eu penso nelas, pesquiso, estruturo-as… porque me dá prazer, não é 

que ninguém me vá avaliar, é que eu realmente faço isso. Procuro, pesquiso e estou 

sempre eu própria a descobrir coisas novas e estes dois últimos anos em que eu estive 

na Escola A, foram anos em que eu própria aprendi imenso porque decidi, eu sempre 

fiz isso, mas decidi não estar permanentemente a repetir aquelas chatices todas que 

nós andamos ali a desfiar, como uma espécie de bíblia, andamos todos os anos a 

repetir o mesmo e dei-lhes uma dimensão completamente nova, cumprindo claro, o 

que tinha que ser dado. Procurei fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito, que 

é, ligá-los aos problemas atuais, desde a física quântica, aos universos paralelos, 

dentro da ciência, eu procurei levá-los para outras coisas que eu andei a investigar e 

que me interessavam. E eles andavam (risos), uns achavam que eu era maluca mas 

depois iam investigar e viam que afinal que não. Mas eles, eu por exemplo dava uma 

aula de manhã e os outros já me vinham dizer: ‘Ah, então esteve a falar sobre isto.’. E 

depois juntavam-se e falavam entre eles. Já faziam discussões entre eles e, portanto, 

eu acho que cumpri esse propósito.  

Entrevistadora: Isso é gratificante. 

Entrevistada: Muito, muito. Muito, mas não sei até que certo ponto… este trabalho, o 

trabalho compensa mas, eu gostava muito de, cada vez mais estou a ter a necessidade 

de ver a obra feita, acabada. E gosto muito da área de artes. Este ano tenho-me 

dedicado a pintar e à decoração também… que eu já vi que também gostas imenso. 

Então, é ótimo porque é uma satisfação diferente. Também é muito bom, não é, mas é 

muito cansativo. É como se eu… eu às vezes chego a casa e depois não me consigo 

desligar do que tive a falar e depois penso e estou sempre… então é, demasiada teoria, 

chega a uma altura em que eu estou muito cansada. 

Entrevistadora: Quando estavas no curso não tinhas ideia do que é que ias encontrar? 

Ou qual é que era a tua ideia daquilo que irias encontrar sendo professora? 

Entrevistada: Não… 

Entrevistadora: Não havia qualquer tipo de expetativa? 

Entrevistada: Eu às vezes quando falo com a minha irmã Susana, que é muito diferente 

de mim, escolheu engenharia, ela cada vez mais – apesar de ter decidido agora que 

gosta mais da área da psicologia – ela diz-me sempre que eu devia aplicar aquilo que 

sei e que nós devemos decidir o rumo da nossa vida. Ela sempre fez esquemas do que 

vai fazer, ou ter filhos no ano x ou casar não-sei-quê, e vou fazer isto e depois vou fazer 



aquilo. Ela tem muito mérito porque ela foi a única que não estudou na altura, decidiu 

trabalhar e ela foi trabalhar na América a limpar cabines. Eu também fiz isso nas férias, 

na Noruega, corria, viajei imenso durante a faculdade, mas durante as férias e verão ia 

para a Noruega, ganhava uma fortuna, conhecia imensa gente naqueles barcos que 

fazem os fiordes e a Susana foi para a América. E ela juntou dinheiro e tirou o curso 

dela. Eu fiz isso nas férias para não ter de pedir dinheiro aos meus pais e para ter 

dinheiro para depois para o ano letivo. Mas ela fez isso mesmo durante anos, 2 anos 

ou 3, pagou ela própria o curso dela, de engenharia, portanto ela é uma pessoa com 

muito valor. No entanto, ela programa tudo. Eu penso, que eu não escolhi nada, foi 

tudo por acaso, ou seja, eu sinto-me uma folha a ir por aí que nunca sei o que vai 

acontecer. Eu nem tento, porque não consigo.  

Entrevistadora: Mas quando começou a fazer o estágio, quando entrou, ou na véspera 

de entrar para começar a fazer o estágio, quais é que eram as suas expetativas do que 

é que ia encontrar? 

Entrevistada: Sei lá, eu nem nunca pensava, era só: ‘Tenho que ir! (risos) O que é que 

eu faço agora? Se estou a tirar isto, não consigo ir para lado nenhum. O que é que eu 

faço com este curso?’. 

Entrevistadora: Então e depois como é que foi quando iniciou o estágio e viu como é 

que era estar à frente de uma turma? 

Entrevistada: No primeiro ano? Detestei. O meu primeiro ano foi muito mau. Muito, 

muito, muito mau. Eu acho que me condicionou porque eu não tenho até hoje uma 

boa relação com os colegas por causa desse ano. Eu nunca mais consegui. Eu até acho 

que devia fazer psicoterapia. A sério. Não consigo tirar aquilo da cabeça. Porque eu 

estive numa escola em Cascais em que eram, pronto, eu ainda era muito jovem. Até 

me perguntavam se eu era aluna. Confundiam-me, não me deixavam entrar. Apesar de 

eu não ser assim tão jovem. Mas perguntavam-me. Tinha um aspeto muito jovem. E 

depois eu usava assim um estilo assim um bocadinho diferente, não sei, parecido com 

os dos meus alunos. O que às vezes não é muito bom. Pode ser bom mas pode não ser. 

Mas pronto, não… apesar de ter tido a sorte de ter ido com dois colegas que fizeram 

estágio comigo. Dividíamos a gasolina, íamos. Então aquilo era ao pé do Guincho, foi 

giríssimo porque esse aspeto da camaradagem sempre foi giro. Só que houve ali uma 

situação de uma turma com quem eu não me dei bem. Eram doze miúdas e aquilo não 

correu nada bem. Tinha uma turma enorme que eram miúdos pobres, de um bairro 

social em Cascais, pobre, e aquilo correu muito bem, foi ótimo. Até hoje me lembro 

deles. Fizemos visitas de estudo giras. Mas com aquelas miúdas, elas estavam-me 

sempre a criar problemas e eu depois percebi que era por causa da diretora de turma 

que fez-me uma partida que foi, levar… eu fui para uma reunião de avaliação em que 

ela preparou tudo, levou a aluna e aquela reunião em vez de ser da avaliação, aquilo 

foi exclusivamente, depois da avaliação, a falar mal da professora de filosofia. Que a 

professora de filosofia fuma nas aulas, come pastilhas elásticas, que não sei quê, que 



não sei que mais e a criticarem-me. Doze criaturas que só pensavam em vestidos de 

noiva. Umas criaturas que eu já não suportava e depois a diretora de turma tinha 

aquilo planeado sem eu saber. Então aquilo foi a coisa mais surreal, o pesadelo maior 

que alguém pode imaginar. Uma pessoa que está a fazer estágio, deve estar numa 

situação fragilizada e puseram tudo em ata. Então aquilo foi… eu não consegui 

responder, eu fiquei tão envergonhada que eu não me conseguia defender. Fiquei tão 

mal que pensei: ‘Pronto, acabou-se.’. E é engraçado que é assim, depois quando 

acordei, que eu fartei-me de chorar, eu pensei que nunca mais conseguia na vida dar 

aulas e pensei: ‘Não, isto não vai ficar assim.’. Então comecei a reagir. Fui à faculdade, 

falei com a professora da faculdade, ela foi lá saber que história é essa que havia uma 

ata com uma história dessas, quer dizer, era surreal, não era normal. Depois de 

repente, no conselho executivo ninguém sabia da ata, a ata tinha desaparecido. Uma 

coisa estranhíssima. Essa senhora que andou a chatear-me, essa doutora no fim… as 

alunas também não eram lá muito boas rezes, acabaram por criar-lhe imensos 

problemas. Disseram que ela divulgou a prova geral, o conteúdo e ela foi para lá fazer 

uma peixeirada para dentro da minha aula. E eu disse: ‘Olhe a senhora se não se 

importa, põe-se lá fora!’, E eu decidi que eu ia levar aquilo até ao fim e que eu ia 

conseguir sair dali com uma boa nota. E foi. Engraçado que não tive – engraçado, não 

teve graça nenhuma – que os colegas, pensava que eram meus amigos e com quem eu 

me dava muito bem, com medo do contágio, que na altura eu fiquei mal conotada, 

afastaram-se. Não me deram absolutamente nenhuma ajuda. E aquilo foi terrível mas 

é assim, no final eu disse assim: ‘Eu vou para a frente, eu vou fazer o melhor que sei.’. 

E eu neste aspeto, tenho essa resiliência, naturalmente, quando eu vou lá abaixo, 

quanto mais eu vou lá abaixo, mais depois eu vou lá acima. E saí de lá com a melhor 

nota dos três. Não gostaram absolutamente, porque depois daquilo consegui provar 

que fazia um bom trabalho, que estava-me a esforçar e que era tudo mentira. E como 

já depois estava prevenida e já tinha sido, já sabia o que é que podia contar ali, em que 

chão é que pisava, comecei a defender-me. Portanto, na reunião seguinte pus 

completamente as coisas ao contrário e disse que não tinham o direito de fazer-me 

aquilo. A minha orientadora que estava também na escola, ficou também a pensar: ‘X, 

realmente que coisa horrível.’. Porque ela compreendeu. Foi a minha sorte ter uma 

orientadora que, tanto uma como outra me ajudaram. Depois até hoje eu não suporto 

os colegas, eu não gosto de professores, eu odeio. Isto… (risos) estou aqui numa 

sessão de psicanalise a falar da associação livre porque eu estou aqui a falar de coisas 

que são mesmo muito pessoais. Não devem ter interesse para o vosso… 

Entrevistadora: E nunca percebeu porque é que aquela diretora de turma teve aquela 

atitude? 

Entrevistada: É assim, naquela escola, houve um professor que se suicidou, de 

matemática, a meio do ano. Parecia muito alegre, apesar de dizer que estava muito 

cansado. Ninguém estava à espera, suicidou-se. E veio-se a saber que ele estava muito 

sobrecarregado. Ele dizia: ‘Estou cheio de trabalho pá, cada vez me dão mais coisas e 



eu não aguento.’. Devia ter problemas pessoais, suicidou-se a meio do ano. Havia lá 

um, de filosofia, que estava completamente com uma depressão. Aquilo já nem era 

nada, porque ele andava lá com uma espécie de saquinho com um livro que tinha 

escrito a dizer se alguém queria comprar o livro dele e as aulas eram debates, porque 

ele não conseguia dar aulas. Os alunos corrigiam os testes, aquilo era um caos. E no 

final, vim a conhecer uma senhora que era a Glória, nunca mais me esqueço da Glória, 

também não conseguiu fazer a profissionalização, já depois do estágio. E então a 

senhora estava completamente, depois da situação do colega ter-se suicidado, ela 

teve, ficou com medo de ela própria se suicidar. E eu lembro-me de no final do ano, fui 

fazer uma vigilância com ela, e então aquilo impressionou-me tanto que eu às vezes 

tenho medo de ficar assim. Eu tenho medo. Eu este ano parei porque senti que eu 

tinha de parar porque eu não queria ficar maluca. Porque eu vejo imensa gente a 

passar-se. A tomar antidepressivos para ir dar aulas e eu não estou para isso. De 

cansaço, de saturação, de tanta coisa que nos exigem. Então ela fazia assim, ela punha 

a folha e depois, no descontrole ‘onde é que é? É aqui?’. As versões tinham de ser 

diferentes e ela desorientadíssima, e eu assim: ‘Glória, deixa estar, deixa, senta-te que 

eu faço isso.’. Então eu tive de controlar tudo que a mulher estava em estado de 

pânico, não conseguia fazer nada. Com medo de não fazer bem. Que é um medo que 

assiste os professores. Nós estamos a fazer o melhor possível, mas estamos sempre 

com medo que alguma coisa esteja mal porque cai-nos tudo em cima. Um dia de 

qualquer coisa mal feita arruína a carreira… 

Entrevistadora: Para o resto da vida. 

Entrevistada: Para o resto da vida ou pelo menos dois anos de investimento, há um dia 

que a coisa corre mal e as pessoas só se lembram do que está, do que correu mal. E é 

isto que eu acho horrível no ensino e não tenho paciência. Estou muito farta e se 

puder mudo e deixo de dar aulas. Só que eu já tenho 44 anos e estou a ver que não vai 

ser muito fácil.  

Entrevistadora: E como é que foi… Estava a falar do ano de estágio e depois como é 

que foi nos anos seguintes? 

Entrevistada: Foram sendo um calvário. Eu sempre tive uma ótima relação dentro da 

sala de aula com os alunos, saí cá para fora e fiquei sempre com aquela coisa. Tornei-

me defensiva. Então, eu estava numa sala de professores e nunca estava confortável, 

nunca me senti confortável. Fiquei sempre com essa. Não me sentia confortável com 

os colegas, nunca sei o que é que hei-de dizer. Não sei o que é que lhes hei-de dizer, 

não sei. Não os conheço, tenho muito tempo para falar. Não tenho nada para lhes 

dizer e se encontrar as mesmas pessoas fora da sala de professores, sou capaz de falar 

normalmente, como sou fumadora normalmente até tenho essa facilidade porque as 

pessoas – não sei porquê – o espaço – isto é uma questão que eu um dia gostaria de 

tentar perceber. Dentro e fora. A questão do espaço, que é fundamental realmente 

nas relações humanas. As pessoas mudam, tal e qual como mudam quando estão em 



grupo e quando estão sozinhas. Mas cá fora, o grupo dos fumadores, aquilo é mais 

descontraído. Tal como os professores de artes e os de educação física são muito mais, 

eu dou-me muito melhor com esses. Porque não estão com muitas defesas, não estão 

ali com grandes… Há uns que têm jogo de cintura, por exemplo, o Y é um professor, 

falando sobre ele, que é o único contratado que eu vejo que não tem esse estigma. 

Porque eu tenho, eu sei que tenho. Porque eu, se eu não tenho em relação ao facto de 

ser africana e isso não me condiciona porque eu não tenho. Eu acho que o facto de ter 

o estigma de contratada me condiciona. E ao Y, por exemplo não, porque ele é uma 

pessoa muito bem recebida e acolhida lá, porque ele já nem tem estatuto de 

contratado. Ele, para todos os efeitos, apesar de não ter vínculo, já é prata da casa.  

Entrevistadora: E alguma vez sentiu que a sua origem influenciou a sua relação com os 

alunos? 

Entrevistada: Talvez, como eu nunca pensei nisso, não. Talvez tenha… não sei, se eles 

pensaram nisso. Não sei. 

Entrevistadora: Nunca sentiu algum tipo de identificação, por exemplo, vindo de 

alunos, que também fossem africanos. 

Entrevistada: Sim, eu já pensei nessa questão. E de facto há uma identificação. Há uma 

identificação entre pessoas da mesma raça. Isso é verdade. Mas como eu tenho 

todas… no meu sangue tenho, o meu pai é loiro de olhos azuis, o meu filho também. O 

meu irmão é como eu, tenho primas loiríssimas, outras negras, outras indianas. Ou 

seja, eu não tenho mesmo problemas, eu aceito muito bem a diferença. Para mim, as 

pessoas todas lembram um dos meus irmãos ou… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Sim, mas os alunos podiam ter feito algum comentário sobre isso, ou 

ter-lhe feito perguntas ou… 

Entrevistada: Não, não. Nunca. Ficam assim muito espantados quando eu começo a 

falar crioulo (risos). A uma certa altura… dizem-me sempre que eu tenho muitas 

olheiras. Eu digo: ‘Olha, é que eu tenho ascendência indiana.’. Eu aí digo, indiana. ‘Ah 

stôra, que horror, parece que levou um soco em cada olho!’. Eu sempre tive, desde 

miúda, e agora estão mais carregadas, não só porque eu fumo, não sei.  

Entrevistadora: E alguma vez sentiu em relação aos encarregados de educação, por 

exemplo? 

Entrevistada: Sinceramente não. Mas eu acho que é capaz de ser uma questão muito 

interessante. Porque até há estudos, apesar de dizeres que não há estudos sobre isso, 

eu já li na psicologia coisas acerca disso. Até te posso mandar depois porque tenho lá 

algures o facto de, já não sei onde é que eu li isso mas é na psicologia. A questão da 

identificação, que eu penso que é um tema muito interessante que tu podes tratar 

isso. E tentar canalizar para essa área porque é uma questão nova e de facto há 

alguma coisa. Pouca mas há.  



Entrevistadora: Mas porque é que diz que há essa identificação? 

Entrevistada: O que eu estava agora a lembrar-me que li é que, por exemplo, já não no 

aspeto étnico mas no aspeto social, os alunos, eu mais facilmente vejo nos alunos, 

olham para um professor e se vêm que ele é muito chique e eles são pobres, eles não 

se identificam e não gostam. Não há ali identificação. E isso corta. Ou ao contrário, se 

são alunos de um estrato social alto, e é uma saloia. Uma mulherzinha mal vestida, que 

há muitos professores que têm um aspeto, a verdade é essa, não têm a culpa mas têm 

muito mau aspeto que parecem lavradores. Eu acho que até deviam ter um bocadinho 

mais de cuidado, porque numa certa, apesar de nós não recebermos muito mal, que 

realmente não temos dinheiro para grandes coisas, mas tem que haver ali o mínimo. 

Porque a pessoa está a fazer um trabalho de exposição. E isso eu li, li acerca disso, que 

criava algum tipo de animosidade quando não há a mesma classe social. 

Entrevistadora: Mas nunca sentiu isso nem nunca experienciou isso? 

Entrevistada: Não, por ser africana, não. A única questão que eu, com a qual eu me 

debati pessoalmente, foi a da idade. Durante muito tempo, eu sentia-me muito 

próxima dos alunos. E via-os como um público, como eu já tinha cantado e feito teatro 

e não sei quê, era o máximo. Ainda me pagam para estar aqui! Achava um espetáculo. 

Então, não tinha grandes despesas, para mim aquilo era ótimo. Era um público. A 

partir do momento em que eu tive filhos, eles deixaram de ser público e passaram a 

ser: ‘Podia ser meu filho.’. Comecei a vê-los de forma muito, muito diferente. Portanto, 

havia ali um certo narcisismo porque um professor de filosofia brilha nas aulas, ou de 

psicologia, brilham inevitavelmente. E então aquilo era um espetáculo. E quando tive 

filhos realmente deixei de estar próxima deles e agora também já estou velha, já tenho 

44 anos, já tenho idade para ter juízo, apesar que de vez em quando eles dizem: ’Oh 

stôra, a stôra às vezes parece uma adolescente quando se ri.’ Ou seja, eu às vezes 

esqueço-me que tenho a idade que tenho e não sei se isto é uma característica dos 

professores mas temo um bocado o síndroma de peter pan porque não gostamos… 

Isso é uma questão também muito interessante, dou-te só aqui o toque porque, há 

dias estava a falar com uma amiga minha, com a qual eu vou estar hoje. Dizia que se vê 

muitos professores em sítios onde não é suposto estarem pessoas da nossa idade. Nas 

outras profissões não vês pessoas a frequentarem sítios. Por exemplo, eu vou para o 

Jamaica, ainda agora. O que é que eu encontro lá? Só putos. (risos) Apesar de que 

agora já começam a aparecer cotas, não é? Mas, a verdade é que a pessoa às vezes 

apanha assim um choque ‘Estou tão velha, meu deus!’. Mas a verdade é que nós 

muitas vezes esquecemo-nos da idade que temos. Porque estamos sempre com 

jovens, sentimo-nos muito próximos deles e se calhar há aqui uma certa vontade, há 

um certo saudosismo e desejo de poder continuar a ser jovem. Quase que uma pena 

de não… de poder evoluir como evoluímos mas a pena de já não poder fazer certas 

coisas como fazíamos. Nas outras profissões acho que não é tão flagrante.  



Entrevistadora: E como é que então caracteriza hoje em dia a sua relação com os 

alunos?  

Entrevistada: Como eu disse agora mesmo. Não são propriamente amigos, apesar… 

aquilo que eu imagino que eu já pedi até para eles me avaliarem. Eu já entreguei. 

Ainda tive essa coragem, porque é difícil. Já entreguei, pedi para eles me avaliarem 

estes alunos, porque achei que eles tinham realmente possibilidades, estavam a um 

passo desse critério, porque tiveram comigo dois anos. e então no final do ano eu fiz 

uma coisa bem feita onde contabilizei todos os aspetos. Desde a comunicação, a 

capacidade de impor disciplina, popularidade. Popularidade não, já não me lembro. Eu 

posso-te mandar só para tu teres uma ideia de quais são os fatores que, no fundo eu 

penso que são aqueles que em qualquer avaliação, um professor para ser um bom 

professor tem de seguir aquilo. É uma coisa mínima, não é? São pontos essenciais. E 

eles avaliaram-me acima da média e alguns deram-me cincos. Eu pus: 1, 2, 3, 5 e então 

estive sempre ali no 4 a maioria. Alguns (poucos) chegaram-me a por negativa (risos) e 

em todas as turmas de 25, puseram-me em média de 5, para aí uns 8 puseram-me 5. 

Eu fiquei muito contente. Muito contente mesmo. Mas tive alguns comentários 

desagradáveis, do género, que fiquei furiosa. Que eu estava sempre com pressa para ir 

fumar, que é mentira, porque eu às vezes até dava do meu tempo. Mas os alunos são 

muito injustos às vezes. Porque a verdade é que eu cheguei muitas vezes a deixá-los 

ficar mais tempo e tudo mas… isso foi algum que teve má nota, que se vinga. Portanto, 

porque eu tenho em geral uma boa relação com eles. 

Entrevistadora: E como é que então caracteriza hoje em dia a sua relação com os 

encarregados de educação?  

Entrevistada: É uma relação normal, de respeito e cordialidade.  

Entrevistadora: E com os seus pares, já sei que… 

Entrevistada: Não, não. Não tenho uma boa relação com eles. Principalmente com a 

autoridade. Eu não tenho uma boa relação com a autoridade. Ou seja, neste caso com 

os meus avaliadores. E então faço mesmo antijogo. Ok, decidi à última da hora não ser 

avaliada, disse que sim e tudo, ‘não vou ser avaliada’, e depois convidei informalmente 

para vir assistir às aulas. Mas sem me avaliar. 

Entrevistadora: E foi? 

Entrevistada: Não. Como não foi, convidei, toda a gente quis ir. Para mostrar. Eu não 

tenho medo, é um prazer. Eu acho que uma aula de filosofia até devia ser aberta mas 

ninguém se vem sentar aqui a avaliar-me porque cada professor tem o seu estilo, cada 

pessoa tem o seu método e uma grelha de avaliação tem por detrás de si o seu 

mentor. Portanto, a pessoa que a realizou. Uma grelha tem por detrás de si o modelo 

de professor e portanto eu não me vou sujeitar ao modelo do outro. Porque eu tenho 

o meu modelo e e cada pessoa tem o seu. Portanto, não me vão avaliar, muito menos 

com aquela coisa de que eu preciso, que os professores contratados precisam. Não, eu 



sou muito, muito arrogante nestas coisas. Não é arrogante, eu não consigo. É contra os 

meus princípios. É que não suporto. Não consigo e recuso. 

Entrevistadora: E em relação à sua prática letiva, sente que a sua origem influencia a 

sua prática letiva? 

Entrevistada: Não. De todo. No meu caso, por isso é que eu disse que não era um caso 

muito significativo, porque como viu até aqui, nada. Mas eu penso que tenho alguns 

africanos, tipicamente africanos que podem dar algumas… algumas respostas podem 

ser expressivas nesse sentido. Porque há estudos sobre isso. Há tempos vi um 

programa que se mascara de africano e que vai, pinta-se e não sei quê, e que vai a 

sítios e estão a filmá-los. Até podias fazer isso. Não sei, o que interessa é se fosse no 

contexto ativo. Não sei se permitem, porque as pessoas têm imenso medo de serem 

filmados. Mas que o tratamento é completamente racista. Objetivamente eles 

perceberam que havia muito racismo. Não os serviam, tratavam-nos mal. As pessoas 

têm medo na rua à noite. Quando são pretos afastam-se.  

Entrevistadora: Mas nunca sentiu isso? 

Entrevistada: Não. Não, porque eu não pareço africana ou pelo menos eu não me 

sinto africana. Ou seja, vamos ver se tu percebes Rita. Eu.. (risos) por isso é que eu 

disse logo que eu não sei se sou expressiva nesta. Eu sou totalmente e culturalmente 

africana. Eu falo crioulo, tenho muito orgulho nisso, faço questão de ensinar aos meus 

filhos, eles é que não querem, mas ensino. Faço comida de Cabo Verde. O meu ex-

marido sabe tudo, ele é que cozinhava portanto ele aprendeu os pratos que a minha 

mãe lhe ensinou, de Cabo Verde. E faço um culto de tudo, da cultura, da literatura, de 

tudo. Mas realmente, não me sinto africana, não me sinto mais indiana.  

Entrevistadora: Mas não leva isso para a sala de aula? 

Entrevistada: O quê? 

Entrevistadora: Por exemplo, esse culto da literatura e… 

Entrevistada: Não necessariamente, porque eu gosto de quase tudo. Se aparecer 

algum tema que me interesse, Guimarães Rosa, por exemplo, que este caso é 

brasileiro, mas o Pepetela, o Baltazar Lopes, se houver alguma coisa que seja. Ou seja, 

eu não estou muito a pensar muito na questão do… senão seria eu própria racista não 

é? Eu nem sequer penso nisso. O que me interessam é os conteúdos mas eu sempre 

fui assim, nunca me senti discriminada por isso logo nunca tive problemas com isso. 

Isso no meu caso acaba por não haver aqui qualquer tipo de possibilidade de fazer 

aqui extrapolações, fazer essa relação.  

Entrevistadora: E diga-me uma coisa, agora uma opinião mais generalista, pensa que a 

família é importante para o percurso escolar de uma criança? 

Entrevistada: Essa pergunta é um bocado retórica não é? Isso obviamente. Ó Rita, 

obviamente que a família é importante. 

Entrevistadora: De que forma? 



Entrevistada: De todas as formas possíveis e imaginárias. Não é? A família, ainda por 

cima. Falas-me de forma geral, não é só os pais, mas a família. Tudo aquilo que eu 

disse representa… no fundo já está até respondido: a minha tia, o facto de ser uma 

família humanista que me fez seguir, por exemplo, dentro da filosofia, eu acabei por 

decidir ir para a literatura africana, o facto de querer tirar doutoramento em literatura 

africana, possivelmente. Tudo isto, a minha tia com quem eu sempre falei e com quem 

discuti questões filosóficas, literárias, troquei livros e que sempre me apoiou e viu os 

meus textos e viu os meus trabalhos e apreciou-os. São suportes essenciais, não é? 

Não quer dizer que, uma pessoa que não tenha suporte não consiga também fazer um 

trabalho pessoal e autónomo como o meu pai que não teve muito suporte e conseguiu 

fazer o trabalho sozinho.  

Entrevistadora: E que o que é que acha que o fez conseguir fazer? 

Entrevistada: Quem, o meu pai? 

Entrevistadora: Sim, não tendo o suporte. Estava a dizer que o seu pai não teve o 

suporte que… 

Entrevistada: Pois, não sei. A mãe dele morreu, o pai dele depois também é uma 

pessoa doente. Nunca cheguei a perceber. Acho que era ele próprio que queria provar 

a ele próprio que conseguia e agora percebi que ele adora a parte da escrita. Ele 

quando a minha tia morreu, essa que era escritora, ele é que ficou a fazer a revisão dos 

textos. Foi aí que lhe deu o ‘click’: ‘Eu também consigo fazer isto.’ Foi a partir daí que 

ele começou a escrever. E que ele percebeu, que ele como já está velho e reformado, 

não basta só provar-nos a nós próprios, que foi o que ele sempre fez. Porque o meu 

nunca se importou com o que os outros dissessem ou faziam. Porque ele é um 

workaholic, é uma pessoa que tem de estar sempre a fazer coisas. Mas ele agora anda 

desesperado, que é quase humilhante – eu sinto-me mal e triste por isso – porque ele 

anda à espera de um reconhecimento à força e descobriu que só pela literatura, pela 

escrita é que se consegue. Ele viu que a minha tia conseguiu a imortalidade pela 

escrita. Porque na engenharia não se consegue a imortalidade. E então ele anda 

desesperado a fazer lançamentos de livros. Obriga-me a mim e às minhas irmãs e a 

pessoas que estão ligadas à literatura para ir falar sobre ele, não é? Aquele trabalho 

das apresentações dos lançamentos de livros. E quer que as pessoas leiam os livros e 

as pessoas querem ler, não têm tempo, não têm paciência e ele anda tristíssimo 

porque não tem o reconhecimento que ele acha que devia ter. Portanto, de certa 

maneira, ele fez um percurso solitário, autodidata, mas agora descobriu que afinal, 

nada interessa sem os outros. Eu acho que é um bocadinho… as pessoas acabam por 

fazer as coisas pelos outros, por mais que nós digamos que estamos nas tintas para os 

outros, a verdade é que eles estão sempre na nossa… são sempre uma sombra que 

está presente no nosso trajeto. Porque se um emigrante fizer uma fortuna lá fora, ele 

depois lá fora, se não tem qualquer tipo de interesse, que fortuna ou que prestígio que 

ele tem, se ele não vier para a terrinha mostrar àquela gentinha pequenina que não 



tem importância nenhuma. As grandiosas lá da terra onde ele está, não interessam. O 

que é que interessa, o que é que realmente reconforta? É a origem, as pessoas da 

origem, os vizinhos, os pais, os avós, que é aí que a pessoa tem o reconhecimento. É na 

raiz, é na base. A pessoa consegue essa gratificação do seu esforço. Vá-se lá saber 

porquê. É uma coisa contraditória porque são essas pessoas é que nós chegamos ao 

final do percurso a pensar: ‘Epá, são eles é que me podem dizer o que eu sou. Porque 

eles é que sabem quem eu sou. E portanto, eles é que me podem reconhecer e fazer 

prestar-me homenagem.’. Que é o que as pessoas querem no final da vida, acho eu.  

Entrevistadora: E agora olhando assim, estivemos a ver o seu percurso, quais é que 

são os aspetos da sua vida que identifica como relevantes para o exercício da sua 

profissão? 

  Entrevistada: Momentos da minha vida? 

Entrevistadora: Aspetos da sua vida. 

Entrevistada: Tipo o quê? Quais? O exercício da minha vida docente? 

 Entrevistadora: O que é que acha que a fez ser a professora que é? O tipo de 

professora que é? 

Entrevistada: Não faço ideia. Talvez o facto de eu, com os alunos porque com os 

colegas não… é contraditório. Não deve ter sido essa experiência má que eu tive no 

estágio porque eu dou-me bem com toda a gente, em todos os sítios. Na faculdade, 

por exemplo, eu tinha uma relação excelente com todos os colegas de todas as áreas. 

Tinha muito boa relação e reencontrei-os agora todos no face. Engraçado. E vou estar 

com eles esta noite. Vai estar muita gente que eu não vejo há 20 anos. que 

reencontrámos agora no face. Mas a verdade é que eu não sei se terá sido o facto de 

eu não… Precisamente, fazendo agora uma síntese e indo buscar tudo o que eu disse, 

eu tenho de facto uma forma de pensar muito universal. Porque eu não me importo 

com as diferenças culturais. A minha tia também era assim, é uma pessoa sem idade. 

Eu falo com alguém e eu acho que isto é uma característica – estou aqui a falar bem de 

mim, não me fica muito bem, se calhar - mas eu penso que é um traço que me 

favorece na comunicação que eu tenho. É que eu quando falo com alguém, se eu 

estiver a falar com uma senhora – eu moro numa zona agrícola e rural – se eu falar 

com a minha vizinha, que é uma senhora do povo, eu para falar com ela eu tenho de 

criar uma espécie de empatia total e eu torno-me quase que igual a ela. Isso às vezes 

não é bom para ela, porque as pessoas pensam assim, põem-se muito próximas de 

mim. Mas eu para poder comunicar, tenho de criar quase que uma ponte de 

identificação e de: eu sou igual a ti. Uma espécie de, como os camaleões, eu quase que 

deixo de ser quem eu sou para me poder metamorfosear na pessoa ou com quem eu 

estou a falar. E naquele momento eu estou a focar-me – se for uma criança é a mesma 

coisa – porque os meus sobrinhos saltam-me para cima, fazem-me coisas terríveis. 

Pensam que eu sou criança, falam comigo (risos) e eu falo com eles, damos 

cambalhotas e os meus filhos acham que eu sou muito infantil, porque eu quando 



estou com uma pessoa de uma idade, eu sou igual àquela pessoa. Quando estou com 

uma pessoa do meu estrato social, eu sou igual. Se for uma pessoa simples, eu sou 

igual. Se for uma pessoa de um estrato social… Eu consigo estar em todos os 

ambientes, com qualquer raça. Não sei se sou eu que abdico, não sei, acho que não. É 

natural, é uma coisa espontânea. E eu acho que as pessoas da escola me vêem um 

bocado como um E.T. ou como arrogante, porque eu não falo com ninguém, só digo 

‘bom dia’, ‘boa tarde’, sou simpática, mas depois não desenvolvo. Não falo com quase 

ninguém. O X há-de dizer, durante dois anos se calhar duas ou três pessoas falaram, 

conversaram assim comigo mais a fundo. Eu não falo com ninguém. Ou então devem-

me achar muito arrogante. Mas quando falam comigo, acho que ficam desconcertados 

porque eu sou muito, muito simples. Sou quase infantil. E é isso que os alunos dizem: 

‘Oh, stôra, a stôra às vezes parece uma miúda!’. (risos) Mas sou, sou muito simp les 

mas não dou muita abertura. Na escola não. Se for cá fora… decidi tornar-me assim. É 

uma defesa. É chato, mas na verdade achei que é mais vantajoso. Se calhar perco 

muita gente interessante e sofro porque não me sinto bem na escola. Não me sinto 

nada bem, só quero dar as aulas e (risos) ir-me embora rapidamente. Não gosto da 

escola, detesto a instituição escola. O que é que eu hei-de fazer? 

Entrevistadora: Se eu percebi bem, detesta a escola mas gosta de ser professora e de 

estar lá com os miúdos.  

Entrevistada: Sim. Fazer tudo o que diga respeito a dar aulas. Fazer atividades, até já 

fiz peças de teatro, atividades várias de pintar cartazes, fazer coisas com frases de 

vários pensadores e afixar na escola toda. Pô-los a fazer um guião de teatro, fazer um 

festival de curtas-metragens. O X chegou a participar como júri, convidámos colegas 

para serem júris. E chegaram a dizer: ’Epá, fora de série! Tu estás aqui a fazer coisas 

que eu nunca na vida pensei. Os alunos fazerem curtas-metragens?’. Coisas 

fabulásticas. Fomos ver depois, projetaram, avaliaram. Eu faço os globos lá em casa 

com os meus filhos, os globozinhos em cartão, por exemplo. Simbólicos, aqueles 

grandões como se fosse, pronto um óscar mesmo, brincadeira não é? Melhor imagem, 

melhor realização, melhor atriz, melhor não sei quê. Ou seja, eu tenho mesmo prazer. 

Eu brinco com aquilo e gosto de ensinar. Eu gosto mesmo de ensinar. Eu acho que 

tenho jeito. Não sei se podia haver outra área em que eu estivesse mais peixe na água 

porque eu na verdade, sinto uma raiva enorme por receber tão mal, porque eu acho 

que o trabalho que eu faço devia ser muito melhor remunerado, porque eu faço um 

bom trabalho e esforço-me e estou até à uma da manha a fazer coisas. E portanto, eu 

sinto uma injustiça horrível porque eu sei que estou a ser roubada há muitos anos. 

Porque eu sou contratada e portanto recebo pelo índice – faço exatamente o mesmo 

ou mais do que a maior parte das pessoas que estão lá acomodadas – e recebo 1150, 

que não me dá para nada. Portanto, ando sempre a contar os trocados. E portanto eu 

estou muito cansada e sinto-me muito injustiçada. Sinto uma raiva que se pudesse 

arrebentava com o Ministério da Educação. Eu era capaz de liderar um motim. (risos) a 

sério, tenho uma raiva profunda à situação em que eu estou, eu e os meus colegas, 



que acabaram com 17. Já têm mestrado, alguns têm doutoramentos, já estão alguns a 

fazer palestras na Sorbonne e continuam contratados. Eu acho isto inconcebível, é um 

país mesmo terceiro-mundista, porque como é que há pessoas com tantas 

capacidades como aqueles que estiveram comigo no curso, com quem eu vou estar 

esta noite, e que estão na situação em que estão ainda. 20 anos a dar aulas e ainda a 

contratos. Quando num particular, passado três anos já estão vinculados. Então eu 

tenho uma raiva que não consigo. Eu não sei como é que eu vou dar aulas nos 

próximos anos, Rita. Porque tenho uma injustiça dentro de mim, uma raiva, que todos 

os dias vou dar aulas mas a pensar nisto, neste momento. Percebes? Porque já tenho 

16 anos… 

Entrevistadora: É complicado. 

Entrevistada: E dediquei a minha vida toda. A minha mãe diz-me: ‘Oh, filha, tu desde 

os 5 anos que tu estás a estudar, tu já tens quase 50! Só estudas, estudas, estudas, 

estudas, não passas disso!’. É, de facto, quer dizer, tanto trabalho, tanto investimento 

e agora já não tenho volta a dar porque eu não saí a tempo. Quem conseguiu sair a 

tempo, houve pessoas que saíram. Quem não conseguiu, tramou-se. Porque neste 

momento eu não tenho forma de sair daqui. Muita gente, eu e muita gente, estamos 

como prisioneiros do sistema. Porque compreendemo-lo totalmente a fundo, porque 

gostamos daquilo que fazemos, mas já não nos é suficiente e não conseguimos sair, 

porque não temos saídas. E não sabemos o que é que vai acontecer porque estão a 

livrar-se dos contratados, portanto, a nossa vida foi um desperdício. E é claro que hoje 

se fala do empreendedorismo, que as pessoas não podem estar à espera que nos 

arranjem um emprego, bom e já, mas a verdade é que nos anos 80 deram-nos a ilusão 

de que nós fizéssemos tudo o que tínhamos que fazer. Depois tínhamos a garantia, e 

esta foi uma ilusão que nos criaram e nós pensámos que íamos fazer parte do sistema 

e de certa maneira acabamos por fazer porque eles precisam de nós porque nós 

estamos lá. E se estamos lá durante 16 anos é porque eles estão a precisar de nós, não 

é? Então, há aqui qualquer coisa que não corre bem porque é mesmo uma forma de 

nós não nos integrarmos na carreira e não nos pagarem. É uma medida economicista. 

Isto é perverso, é indecente. É roubar os sonhos às pessoas, é roubarem-lhes uma vida 

inteira. Porque aquilo que eu esperava para mim, não aconteceu. Poder viajar, poder 

ter maior facilidade de fazer coisas. Não faço, não faço quase nada. Eu agora estou 

desempregada, recebo 800 euros, o que é que eu faço com 800 euros? Tudo bem 

que… e se eu estiver a trabalhar? Ganho 1150, ok. Com a gasolina e com não sei quê, é 

quase o mesmo que estar desempregada. Dá vontade de ir trabalhar? Aliás eu recebo 

880, quase 900. Se for trabalhar, ganho 1150. Qual é a vantagem em ir trabalhar? Um 

desgaste enorme, uma canseira enorme, que é preciso muito trabalho, muito esforço, 

como tu sabes. E depois ao fim e ao cabo, se tu tirares a gasolina, a comida, a água, os 

papéis… 

Entrevistadora: Vai dar ao mesmo. 



Entrevistada: Vai dar ao mesmo! Eu digo-te, eu nunca fui pessoa de estar em casa, 

porque eu já estou a ficar neurótica de lá estar não é? E neste momento gostaria, eu 

gostei, foi bom. Eu neste momento já entreguei a tese, estou à espera da defesa agora, 

entreguei em Março. Já estou a ficar com vontade, apesar de ter feito já muita coisa, já 

fiz muitas coisas interessantes. Mas neste momento já estou a ficar farta de estar em 

casa porque eu vivo numa zona rural e então já estou muito cansada de lá estar. E 

pronto, é uma questão de sanidade mental se vou aceitar um horário. Mas na verdade 

não… depois na prática já me chamaram para contratações. Eu concorro, depois, até 

para o ensino especial porque agora eu já posso trabalhar no ensino especial. Depois 

quando me chamam… ‘Então e depois os meus filhos, estão lá sozinhos? Como é que 

eu faço na prática?’. Eu tenho que tratar deles, neste momento não estou casada. 

Porque até a minha relação com o meu marido, de certa maneira foi este desgaste da 

profissão. Desta vida toda, desta correria. Porque nós somos grandes amigos, 

continuamo-nos a dar muito bem. Nenhum de nós tem ninguém, portanto, foi mesmo 

pela saturação da rotina, do trabalho, de não haver tempo para nada, de não haver 

dinheiro também. Porque as pessoas que ganham mal acabam também por se 

desgastar a esse nível. É uma profissão, arrebenta com tudo. Arrebenta. Porque é uma 

profissão muito… a pessoa não fecha a porta não é? Há pessoas que saem mas nós 

estamos sempre ligados e isso a longo prazo e ao longo dos anos dá-te um desgaste 

enorme. Devia ser uma profissão de desgaste rápido, não sei porque é que não o 

consideram. É mais uma medida economicista. Olha, linda, tenho que me ir embora. 

Entrevistadora: Sim, estamos mesmo a acabar. Queria só perguntar se tem mais 

alguma coisa a acrescentar que ache relevante.  

Entrevistada: Desejo-te as maiores felicidades e muita coragem (risos) porque como te 

digo é apaixonante. Depois de ter dado aulas durante algum tempo é muito difícil sair, 

por isso é que eu não saí. Porque é fantástico, porque é assim: a verdade é que tu 

podes comunicar. E há algumas alturas da vida que parece que é a única forma que tu 

tens de comunicar. Quando consegues, não é? Porque algumas turmas são horríveis. 

Eu já tive CEFs nos últimos anos – sabes o que são os CEFs?  

Entrevistadora: Sei. 

Entrevistada: (Risos) Ok, então lá a comunicação, isso é a loucura total, tirando esses, 

ainda só tive dois casos de alunos assim. Duas turmas. Para o fim tive de mudar mas a 

verdade é que é uma boa profissão porque tu comunicas. Fazes uma coisa interessante 

que é poder entrar aqui, mexer, isso é fora de série. E para além disso tens a 

possibilidade de não estar fechada. Eu detesto estar fechada, das 9h às 19h ou das 9h 

às 17h, seja o que for, e podes gerir o tempo à tua medida. Se bem que esse 

argumento já não é bem assim porque não é medida, porque tu tens todos os dias, 

não é assim. Tens muitos timings também em relação à entrega dos testes e aos 

exames. Andas sempre dentro de uma grelha, isso já não é vantagem. Mas voltando às 

vantagens, pronto a verdade é que já não se pode dizer que tenhamos férias porque 



agora o que está correto dizer é que temos um interregno letivo, que é: ‘Ok, eu nunca 

estou de férias, eu apenas afasto um bocadito o emprego!’ (risos). No entanto, 

realmente, temos mais tempo do que as outras pessoas para estar em casa com os 

filhos, para tratar das nossas chatices burocráticas e de facto é uma profissão que cada 

vez tem menos vantagens mas mesmo assim, principalmente pela primeira, porque as 

outras já começam a desaparecer não é? Nós estamos muito tempo na escola, mais do 

que está contabilizado no horário. Mas a primeira é podermos de facto estar com 

gente. Mas isso também depois tem as suas contrapartidas. É, há uma exposição 

enorme, há uma exposição muito grande que nunca foi contabilizada. Uma pessoa 

estar com… é ser ator! Só que muito pior, muito mais complicado de que ser ator, 

porque o ator encena para um público ao mesmo tempo. E nós temos que estar a 

encenar de hora a hora. ‘Ok, agora vou ser ator, agora deixo de ser ator.’. E é muito 

complicado quando a pessoa está muito cansada, quando tem muito stress porque 

tem problemas em casa, ou situações que tem de resolver e atualmente há um 

problema muito grave que é o facto de tu teres uma alucinação de tarefas que tu não 

consegues resolver e uma lista que parece que nunca termina. Quando termina uma, 

parece que começa outra. E isso com a agravante da profissão que implica milhões de 

pormenores de coisas que são migalhas e que parecem que não têm importância mas 

que se não forem resolvidas, criam um problema enorme. É um cansaço de obrigações 

que te podem levar ao burn out se não tiveres cuidado, porque… Eu estou a falar na 

tua, mas é em geral para o professor, não é? Para os professores em gerais porque é 

o… Por isso é que há tantos professores com depressões porque realmente nós neste 

momento não temos muitas vantagens em sermos professores. Percebes, não há 

assim grandes vantagens.  

Entrevistadora: E também não tem esperança que fique melhor? 

Entrevistada: A exposição, o desgaste, o… Não, não tenho. Não tenho. Eu acho que ser 

professor é preciso ter uma estrutura de aço. Uma estrutura emocional de aço mas 

mais do que isso, é preciso ter realmente vocação e gostar dos miúdos. Mas gostar 

deles implica também ter a tal força para os conseguir por no sítio. Nem toda a gente 

reúne estas condições. Porque as pessoas às vezes estão mais frágeis. Até eu, por 

exemplo, eu acho que reúno essas condições mas como é óbvio há alturas em que a 

pessoa quebra e que está muito cansada e que há um certo dia em que só apetece 

tapar a cabeça e não sair de casa. 

Entrevistadora: Somos humanos. Bem, agradeço imenso a sua participação e o tempo 

que disponibilizou para esta entrevista que vai ser importantíssimo. Agradeço-lhe 

mesmo.  

Entrevistada: Olhe, Rita eu adorei porque foi aqui uma sessão de terapia. (risos) 

 

 

 



ENTREVISTA A UM PROFESSOR DE ORIGEM AFRICANA 

 

Data: 11 de Maio de 2012 

Local: Escola X 

Hora de início: 17.30 

Hora de término: 18.29 

Duração: 59 minutos 

 

Entrevistadora: No âmbito do curso de Mestrado em Ciências da Educação área de 

especialização em Educação Intercultural, estou a realizar uma investigação sobre ser 

professor enquanto indivíduo proveniente de uma minoria étnica. Para que possa 

enriquecer ainda mais esta investigação é fundamental o seu contributo através das 

respostas a esta entrevista. Desde já garanto a confidencialidade da informação 

facultada bem como a sua identidade e a da escola. 

Vamos então começar por o caracterizar. Que idade é que tem? 

Entrevistado: 47 anos. 

Entrevistadora: Qual é que é a sua formação académica? 

Entrevistado: Licenciado em Biologia, variante Terrestre e posteriormente fiz a 

profissionalização em serviço. Nesse caso, o ramo educacional. 

Entrevistadora: Há quantos anos é que já dá aulas? 

Entrevistado: 96/97, 97 até 2012.  

Entrevistadora: 16 anos. E há quanto tempo é que está nesta escola? 

Entrevistado: 16 anos. 

Entrevistadora: Então veio logo para cá. 

Entrevistado: Tive sorte, vim logo. 

Entrevistadora: Quais é que são os cargos e as funções que já desempenhou? 

Entrevistado: Diretor de turma e, ultimamente, os últimos 6 anos, salvo o erro, ou 7 

anos, coordenação de ano. 

Entrevistadora: E agora vamos voltar um bocadinho atrás para conhecer um 

bocadinho como foi o seu percurso escolar. Como é que começou a escola? 

Entrevistado: A escola como escola, na infância, primária, na República do Congo. É 

francês porque vivi, nasci nesse país até à 4ª classe. Preparatória e parte da 

secundária, em Angola, no Huambo. O final da escola secundária e a faculdade, 

Portugal. 

Entrevistadora: Então vamos voltar um bocadinho atrás, quando começou a primária 

no Congo, como é que foi a sua entrada na escola, como é que eram os seus colegas, 

como é que eram os seus professores? 



Entrevistado: Eram normais, como da idade. Era um regime, entre aspas, não era bem 

um regime propriamente dito, pendia para uma ditadura política na altura, associada, 

alheada ao bloco de esquerda. Naquela altura o lado da guerra fria, era o lado que era 

apoiado pelos soviéticos, pelos cubanos, também era apoiado pelos franceses mas 

como potência colonial, não é, na altura, ex-potência colonial. E também havia 

naturalmente tendência politicamente para que tivessem uma ajuda, em função do 

socialismo, da ideologia que seguiram politicamente. Estudava numa escola pública, 

com professores duros, rígidos e que nos diziam, mostravam-nos claramente qual era 

o caminho e não havia hipótese para… desviava, havia desvios mas é como se não 

existissem porque eram logo repostos à legalidade, a correção. E éramos chamados à 

atenção mesmo com formas claras de demonstração de: ‘Não gostamos disso.’  

Entrevistadora: Os professores eram brancos? 

Entrevistado: Havia brancos e negros. 

Entrevistadora: Havia mistura então. 

Entrevistado: Nacionais e estrangeiros, havia. 

Entrevistadora: E em termos dos alunos também havia essa mistura? 

Entrevistado: Sim. Uma mistura. Era no geral. Tínhamos todos. 

Entrevistadora: E na escola havia alguma diferenciação em relação ao estatuto social 

ou ao estatuto económico? 

Entrevistado: Naquela escola não… sentia-se mais no material. Porque a nível de 

indumentária era tudo igual, tínhamos todos farda, toda a gente tinha que ter farda, a 

mesma coisa. E havia distinção entre fardas, naturalmente rapazes e raparigas, ensino 

primário e ensino preparatório. Preparatório e secundário, também havia sempre a 

mesma escola que tinha os três níveis: havia primário, havia preparatório, depois havia 

o secundário. E todos nós ansiávamos, tínhamos como grande objetivo utilizarmos as 

calças. Que era o assegurar… 

Entrevistadora: Isso significava o quê? Que tinham chegado ao secundário? 

Entrevistado: Exatamente, que tínhamos que chegar ao secundário. Porque nós 

tínhamos sempre os calções, era o caqui e depois eles era o azul bebé, o azul escuro. 

Entrevistadora: E havia alguma diferenciação em relação aos seus colegas de… vocês 

dividiam-se ou eram um grupo unido? 

Entrevistado: Natural, como agora. Coisas de crianças, é natural que formássemos 

grupos. Grupos que jogavam à bola, grupos que não se interessavam por futebol, 

grupos que só se interessavam pelos berlindes.  

Entrevistadora: Não havia essa diferenciação então relativamente à nacionalidade ou 

à raça ou… 

Entrevistado: Não, não. Não tínhamos tempo para isso, nem nos preocupávamos 

muito com isso. Nessa altura não estávamos preocupados com isso. Tínhamos todos, 

basicamente a mesma faixa etária, e tínhamos de… convivíamos aí no dia-a-dia até à 



hora do almoço e depois almoçávamos, depois tínhamos a parte da tarde. Depois 

chegávamos à tarde, tínhamos os trabalhos de casa, tínhamos de fazê-los porque no 

dia seguinte, se não os fizéssemos, éramos chamados à atenção com rigor, e tínhamos 

de fazer.  

Entrevistadora: E os professores também tratavam toda a gente de forma igual? 

Entrevistado: Sim, sim, de forma igual. Todos nós levámos as reguadas, todos nós 

levávamos a… se calhar alguns levavam mais reguadas do que outros, mas levávamos 

todos. Se calhar alguns não levavam. Mas nós não nos apercebíamos muito disso 

porque éramos mais novos. Porque normalmente, quem não levava, eram porque 

faziam bem, eram bons alunos. Tinham tudo direitinho, o material sempre em dia, 

sempre bonitinho, sempre bem tratado, bem estimado. Portanto, não havia 

esquecimentos, os trabalhos de casa eram feitos e os que levavam reguadas eram os 

que não faziam. 

Entrevistadora: E como é que era a sua relação com os professores? 

Entrevistado: Era uma boa relação, era boa. 

Entrevistadora: O que é que é essa relação boa? 

Entrevistado: Era de desafio, era interessante. 

Entrevistadora: Desafio? Como assim? (risos) 

Entrevistado: Era desafio porque dava trabalho a eles e eles sabiam que aquele aluno 

tinha potencial mas que estava preocupado com outras coisas, com outras áreas, com 

a brincadeira, em relação às aulas com a conversa. 

Entrevistadora: Era daqueles que levava reguadas? 

Entrevistado: Levava, levava. Mas também fazia os trabalhos de casa porque estavam 

sempre feitos. Mas o comportamento era sempre… Estava sempre lá a brincar, era 

alegre. Não diria hiperativo mas era alegre e brincalhão, estava sempre na brincadeira. 

Claro que, no contexto de sala de aulas não podia estar a brincar constantemente não 

é? De vez em quando havia momentos também de seriedade, na altura das avaliações, 

nós fazíamos os exames do final da 4ª classe, eram as provas durante os vários ciclos. 

Portanto, era muito interessante, era.  

Entrevistadora: Então era desafiante essa relação. 

Entrevistado: Era, era. Bastante, porque eu estava sempre à espera: ‘Quando é que ele 

vai fazer, o que é que ele vai fazer, e eles estão a ver ou não estão a ver?’. Portanto, 

era mais nesta base: ‘Vou fazer mas ele está atento que eu vou fazer, se ele estiver 

atento eu não faço isso, se não estiver atento vou fazer.’. Era mais nesse sentido, era 

mais no desafio. Mas sempre saudável, sempre saudável. Nada de faltas de respeito, 

nada de faltas de educação, não. Sempre saudável. 

Entrevistadora: E como é que era a sua relação com os seus colegas? 

Entrevistado: Era boa. Era boa, era traquinas mas era boa. Sempre boa, nesse aspeto, 

bons colegas, dávamo-nos todos bem, ajudávamo-nos. Inclusive nas asneiras que 



claro, que havia maior entreajuda. Mas também ajudávamo-nos muito. Estávamos 

sentados, tínhamos carteiras e sentávamo-nos dois a dois na mesma carteira. Eram 

largas e éramos colocados de facto aos pares, mas sempre com o cuidado de 

colocarmos uns, os mais traquinas com os mais calmos, para tentar equilibrar os 

comportamentos. E eu sempre fazia par com uma colega, que por acaso era europeia, 

e era eu, nós os dois, lado a lado. E dávamo-nos bem, ela só me dizia: ‘Está quieto! 

Para!’, eu disse: ‘Está bem, eu estou quieto!’ e trabalhávamos bem. Éramos uma boa 

equipa.  

Entrevistadora: E como é que era a sua relação, por exemplo, com os funcionários? 

Entrevistado: Não me apercebia muito deles. É que a presença dos professores é 

muito mais marcante. A autoridade era muito mais marcante, que era o professor. Os 

funcionários tinham as suas funções mas de qualquer forma, sempre que houvesse 

algum desvio, alguma alteração qualquer à ordem normal da escola, ou à regra 

normal, às normas, os funcionários passavam a informação sempre aos professores. 

Ou seja, o professor titular, o diretor. Havia o diretor, depois havia o professor 

responsável por aquela turma. Era a ele que eles reportavam. Não abordavam os 

alunos por abordar. Havia sempre uma hierarquia, os níveis e cada um sabia que tinha 

que seguir aquela cadeia, para não haver falhas. 

Entrevistadora: E ao longo do seu percurso escolar, teve apoio familiar? 

Entrevistado: Sempre tive apoio familiar. Sempre, sempre, sempre, sempre. Dos pais, 

dos irmãos, eu sou o mais novo de três, somos três, de três filhos dos meus pais, eu 

sou o mais novo e sempre tive apoio do mais velho e da minha irmã.  

Entrevistadora: Quais é que eram as expetativas dos seus pais em relação ao seu 

percurso escolar? 

Entrevistado: Como qualquer pai, a expetativa é que os filhos pudessem seguir as 

carreiras que gostassem primeiro, nunca impuseram vontades. ‘Vai para aquela área, 

vai para aquele curso ou faz medicina.’. Não, mas que tivéssemos a formação ideal 

necessária que quando tivéssemos idade para tomar as decisões, ou preparados para 

tomar as decisões, que tomássemos as melhores para podermos ser felizes com aquilo 

que estávamos a fazer. Isso é fundamental, porque senão não se consegue fazer muita 

coisa.  

Entrevistadora: Mas sentia, por exemplo, que eles esperavam que os filhos, que 

tirassem um curso superior. Que fosse isso aquilo que pensavam que os filhos tinham 

que fazer? 

Entrevistado: Sempre esperaram. Qualquer pai o espera. Não, desta fase da idade, 

primeiro não se lembravam disso, eram os sonhos das crianças. No preparatório não 

tanto assim porque também era melhor, agora no secundário já era interessante ver… 

quer dizer, sentia mais a preocupação a preocupação natural da minha mãe, nesse 

caso, dado que perdi o meu pai cedo, da minha mãe estar mesmo em cima em termos 

de estudos: ‘Vai estudar!’ ou ‘O que é que queres fazer?’. O meu irmão mais velho 



decidiu fazer a sua vida, ia para a tropa voluntariamente. A minha irmã também 

decidiu ir fazer um curso fora do país. Portanto, fizeram opções: um foi para a tropa 

voluntariamente, outra foi para fazer enfermagem num país europeu. E eu em Angola 

com a minha mãe, ela só tinha que pensar naquele filho que ali estava. Claro que 

pensava nos outros, mas quem estava em casa era eu e então tinha maior atenção, 

maior cuidado, os alertas constante e, claro na adolescência também. Cada vez mais, 

outros estímulos apareceram e tive que hoje perceber claro, que era assim que tinha 

que ser feito. 

Entrevistadora: Então o seu irmão foi para a tropa e ele chegou a concluir que ano de 

escolaridade? 

Entrevistado: Ele na tropa fez o – na altura em Angola chamava-se o ensino médio 

com a tropa – perdeu dois anos lá e entretanto depois saiu, conseguiu desvincular-se. 

Fez o ensino médio, veio mais cedo que eu e fez engenharia no Instituto Superior 

Técnico. Acabou e trabalhou aqui e regressou para Angola. A minha irmã fez o liceu, 

deixou de estudar, foi trabalhar. Agora aos 30 e tal, 40 anos decidiu voltar a estudar, 

entretanto teve a sua filha que se formou, fez o mestrado na mesma área que a minha, 

a biologia. Foi para Angola está a trabalhar lá. E eu formei-me aqui em biologia 

também. 

Entrevistadora: Quais é que eram os estudos dos seus pais? 

Entrevistado: O meu pai era médico e a minha mãe era enfermeira.  

Entrevistadora: E, há bocado quando estávamos a falar do acompanhamento familiar, 

além das conversas e das chamadas de atenção, os seus pais, ou posteriormente mais 

tarde, a sua mãe, ajudava-o por exemplo a fazer os trabalhos de casa, a estudar ou era 

mais de… 

Entrevistado: Não, dava orientação, para além dos alertas, das chamadas, da 

mobilização, digamos assim, sentava-se ao lado, quando eu tinha mais dificuldades, 

não é, ‘eu não percebo aqui’ e ela ia lá e ajudava-me.  

Entrevistadora: Quem é que considera que mais o influenciou ao longo do seu 

percurso escolar? 

Entrevistado: Tanta gente, tanta coisa. Não posso dizer que é A ou B ou C ou isto ou 

aquilo. Muita coisa, muita… muito conhecimento, muita experiência de vida. Também 

conhecer-me um bocadinho como eu me conheço, a área em si. Portanto, eu fiz a 

opção… foram os meus pais, foram os meus irmãos, foram uns primos meus, foram 

tios meus, foi a família, foram os amigos, foram os professores, foram os colegas, 

foram muitos. Nós bebemos de várias fontes. E até formarmos aquela ideia de que é 

isto que nós queremos. Tomei a decisão quando tive de fazer a inscrição do… na 

altura, que era a prova da PGA, depois da PGA fazer a… 

Entrevistadora: PGA? 



Entrevistado: PGA – Prova Geral de Acesso, que nós fazíamos, que havia 

anteriormente, antigamente. O tal exame, fizemo-lo e depois quando fui inscrever 

para a faculdade, é que escrevi os cursos: ‘Vou pôr primeiro para biologia. E depois o 

que é que eu vou pôr? Eu gosto de ciências. O meu pai era médico, vou pôr medicina. 

Já que a minha mãe é enfermeira, também é a mesma área.’ Depois fui pôr 

bioquímica. E entrei na primeira opção que era biologia.  

Entrevistadora: Então, mas antes de chegarmos a esse ponto, diga-me uma coisa: 

portanto, fez a primária e a secundária tudo entre o Congo e Angola. 

Entrevistado: Sim.  

Entrevistadora: E depois como é que foi essa passagem para… Acabou o secundário 

em Angola? 

Entrevistado: Não, aqui em Portugal. 

Entrevistadora: Aqui. 

Entrevistado: Sim. Na escola Maria Amália Vaz de Carvalho. Saí de lá com 17/18 anos. 

Entrevistadora: E saiu de lá porquê? 

Entrevistado: Por causa da guerra. Porque estava na iminência a ida para a tropa. 

Neste ano inclusive, já tinham convocado as pessoas do meu ano e já havia a rusga. Já 

tinha caído numa rusga uns meses antes e a minha mãe apercebeu-se, felizmente por 

um lado, mas depois fiquei triste na altura, mas pronto percebi, deixei os amigos mas 

percebeu que se tivesse ficado mais um mês, teria ido para a tropa. E ali naquela 

altura, era a guerra mesmo. Portanto, não havia perspetivas futuras, era combatente. 

Se calhar agora era general ou alguma coisa nesse sentido mas não. Ela decidiu, eu 

refilei, não gostei, não queria vir: ‘Então vais à experiência.’. Eu disse: ‘Ok, então à 

experiência eu vou.’. Então e vim. Então a experiência ficou, neste caso efetividade, 

digamos assim.  

Entrevistadora: Então, saiu de lá com 17. Tinha feito até… estava em que ano? 

Entrevistado: Estava nos chamado – portanto, nós tínhamos o liceu, o básico, o 3º 

ciclo e depois quando se termina, do 9º até ao 12º ano há um módulo que é chamado 

de pré-universitário – que nós chamamos aqui como se fosse o secundário. Mas é uma 

forma de fazer o secundário de modo diferente, ou seja, fui para o pré-universitário. E 

tínhamos um módulo, um primeiro semestre em que fazíamos o 9º e o 10º e um 

segundo módulo que fazíamos o 11º e o 12º. E eu fiz o 9º e o 10º e quando cheguei cá, 

com as equivalências, então me disseram: ‘Atenção, vai ter de repetir, você tinha 

acabado o segundo, o 10º e o 11º, então vai ter que refazer o 11º e o 12º aqui.’. Cá os 

currículos das disciplinas em termos de conteúdos eram um bocadinho, acho que eram 

diferentes segundo na altura o CIREP que fez a qualificação das minhas habilitações, 

disse. E então, repeti cá o 11º e o 12º, estava mais à vontade. Também tive 

dificuldades, tive naturalmente. Uma forma de trabalhar diferente. Lá, na altura, no 

pré-universitário, nos materiais para trabalhar, livros eram-nos dados. Com sebentas, 



eram ditados, nalguns casos. Tínhamos professores de várias nacionalidades. Cubanos, 

búlgaros, soviéticos, mas todos a falar português. Isso é que era interessante. Cada um 

com o seu sotaque, mas todos eles falavam português. E todos ministravam os 

conteúdos que têm a ver com as ciências, digamos assim. E a partir daí, quando vim cá 

ver um ou outro sistema, os conteúdos eram os mesmos, eram outras disciplinas, eram 

outros professores, era outra vivência, outro país. Mas adaptei-me, tive que me 

adaptar para poder conseguir aquilo que eu queria, tive de me adaptar e… 

Entrevistadora: E veio para cá e conhecia alguém cá? 

Entrevistado: Tinha cá uma tia, irmã da minha mãe, que aceitou receber-nos. Primeiro 

o meu irmão, depois eu, depois a minha irmã. 

Entrevistadora: Então chegou cá, foi para essa escola e depois como é que foi chegar a 

essa escola?  

Entrevistado: Foi pedir a equivalência, foi a correr, tudo à pressa. Cheguei cá em 

Agosto, e lembro, dia 20 de Agosto de 1983, em pleno verão. Achei estranho que eram 

9h da noite e ainda era dia, claramente. Cheguei a casa e vi a minha tia que era minha 

mãe, que elas são gémeas, claramente parecidíssimas, iguaizinhas, as mesmas vozes, 

as mesmas expressões, isso tudo. Depois foi um corre-corre por causa dos 

documentos, não podia estudar, na altura, tinha um visto de turista e tive que dar 

entrada aos papéis, candidatar-me às escolas que já tinham fechado as matrículas, já 

estávamos em Agosto. Normalmente isso é feito em Julho. E ver que escolas é que 

tinha vagas, havia duas ou três à noite, outra durante o dia e outra que era próxima de 

casa e que disseram que sim mas que dependia do ministério, nesse caso na 5 de 

Outubro. E lá fomos nós ao ministério, tive entrevistas com uma senhora, uma 

doutora, que sim, que depois deu a equivalência, disse ‘ok, vais para a escola 

particular’ e em Setembro, finais de Setembro, Outubro, começámos.  

Entrevistadora: E como é que foi a sua relação com esses professores? 

Entrevistado: Sempre bem, sempre bem. Não… 

Entrevistadora: Já não era desafiador?  

Entrevistado: Não, já não era. Nessa altura, estava mais preocupado em vencer. 

Claramente. Em dizer: ‘É para fazer mesmo, não é para brincar!’. Havia estímulos, 

havia muita coisa. Dei-me bem com os colegas, formámos grupos de amigos, até hoje 

conversamos, aqueles que vemos aqui, de vez em quando encontramo-nos. Mas só 

um, ultimamente tem sido mais raro. Também já somos pais, outros têm as suas vidas. 

E vamos, agora a esta coisa do facebook, vamos lá ao skype, encontramo-nos: ‘Então 

como é que estás? Epá, estás com mais barba, estás com mais cabelo branco!’ e vamos 

falando. Mas é interessante. Foi, foi, a relação boa, relação boa. Era uma escola 

também boa, uma escola também que tinha disciplina. Lembro-me muito bem da 

professora de francês, o professor de filosofia, a professora de português, o professor 

de socorrismo, de biologia, de química… São os do 10º ao 12º. Foi interessante.  

Entrevistadora: E falou desses professores porquê? O que é que eles têm em comum? 



Entrevistado: Trabalho, respeito, alegria no trabalho. Estávamos à vontade mas 

trabalhávamos também. Conseguiram colocar-nos a trabalhar, estávamos bem-

dispostos. Íamos contrariados?  Se calhar um ou outro dia, faz parte também da faixa 

etária também estarmos assim um bocadinho contrariados, chateados com algumas 

situações ou com maus resultados de alguns casos. Mas sempre com incentivos, 

motivação para ultrapassarmos. Isso é verdade. Isso é mesmo uma… foi uma escola 

que me marcou pela positiva. 

Entrevistadora: E nessa altura já havia muitos alunos também de origem africana, ou 

não? 

Entrevistado: Havia. Na minha sala havia um mas que já estava cá há mais tempo. 

Havia outra também, mas que já estava há muito mais tempo.  

Entrevistadora: E alguma vez notou algum tipo de diferenciação no tratamento, quer 

da parte dos professores, quer da parte dos colegas? 

Entrevistado: Não. Não, porque eu não ligava a isso. 

Entrevistadora: Mas existia e você não ligava? Ou… 

(entrevistado interrompe) 

Entrevistado: De certeza que existia, só que não manifestavam. Portanto, os da turma 

não manifestavam. Agora na escola existia. Existia inclusive no futebol, nós 

percebíamos isso não é? Quando jogávamos à bola. Tínhamos uma equipa e 

jogávamos à bola e quando os outros perdiam e havia as cacetadas, o mau perder mas 

isso faz parte das relações. Temos de estar preparados para isso.  

Entrevistadora: Depois tomou a decisão de ir para biologia… 

Entrevistado: Sim. 

Entrevistadora: E como é que foi a entrada na faculdade? 

Entrevistado: Mais tarde que todos os outros. Portanto, houve a primeira lista, saíram. 

Nem fui ver o meu nome, que eu estava de férias, nem queria saber. Já sabia que tinha 

acabado o 12º ano, nem me apercebi da altura do lançamento das notas, dos 

resultados. Depois fui lá ver, já sabia que lá estava. Entrei em Outubro/Novembro, 

cheguei lá, bem recebido, foi com uma praxe. Fiz-me de forte, de mau, ‘que ninguém 

me praxa!’, ninguém me praxou. Se calhar o receio, o medo de eu dizer: ‘Quem fizer, 

leva!’ (risos). Mas aproveitei para praxar outros (risos). Mas depois correu bem. 

Formámos logo um grupo interessante de trabalhadores e não só. Vida de primeiro 

ano de faculdade, claramente.  

Entrevistadora: E porquê biologia? 

Entrevistado: Porque gosto do mundo animal. Porque gosto do mundo animal. Gosto, 

não gostava: gosto do mundo animal. É interessante, não só a nível da morfologia, da 

fisiologia, mas também a nível do comportamento, da etologia, da ecologia. Portanto, 

são várias áreas que são muito interessantes e de que eu gosto.   



Entrevistadora: E quando escolheu biologia, ainda não tinha na sua cabeça que ia ser 

professor? 

Entrevistado: Não, não, não. Nem me passava pela cabeça ser professor. 

Entrevistadora: Quando é que houve essa… Quando é que enveredou por esse 

caminho? 

Entrevistado: Depois do meu estágio, no final do estágio… 

 Entrevistadora: Estágio em quê? 

Entrevistado: Em limnologia. Do meu estágio de limnologia, de sistemas lênticos, 

sistemas de água: albufeiras, lagoas, lagos. Estudar a qualidade da água nestes 

ecossistemas. Estava num projeto, depois lembro-me que houve qualquer coisa com 

os projetos. Eu também já estava cansado de estar a trabalhar com projeto: projeto, 

projeto, projeto. Também tinha uma bolsa, da fundação da faculdade de ciências. 

Entrevistadora: Isso foi em que ano? 

Entrevistado: Isso foi ano de noventa e… 

Entrevistadora: Ano de curso. Foi em…? 

Entrevistado: No último. 

Entrevistadora: No último que era o 5º, na altura. Ou era o 4º? 

Entrevistado: Não, que era o 5º ano. Fiz o 5º, depois tive um ano de projeto, 

basicamente a ir à base, à nossa fonte, ao nosso local de trabalho das nossas áreas e 

acompanhar uma colega também que estava a fazer o estágio da mesma área, da 

República Checa. Ajudá-la, digamos assim a trabalhar, a analisar os dados dela. Mas 

depois, fartei-me um bocadinho da vida dos projetos. O projeto é uma dependência 

que não é, em termos de segurança para quem está a trabalhar, para quem gosta das 

coisas certinhas, não é porque: ora hoje há financiamento, ou já não há financiamento. 

Ou há financiamento, ou as tricas e retricas e discussões. É quem financia e quem 

apoia o projeto. Se não pode com este e não pode com aquele. Entretanto, retira-se o 

projeto daqui, põe-se o dinheiro… Tem dessas coisinhas todas, dessas ‘questiúnculas’, 

politiquices, em termos monetários, em termos financeiros. E eu decidi: ‘Olha, não 

quero mais nada com isso.’ E falei, na altura, com a minha orientadora de estágio: 

‘Orientadora, estou cansado disto e vou fazer outra coisa diferente.’. ‘Então o que é 

que vais fazer?’. ‘Não sei.’. ‘Está bem, mas vê lá se te manténs em contacto para, se 

houver alguma coisa, fazermos.’. ‘A senhora está a vontade. Mas nesse aspeto, não sei 

se eu volto.’. ‘Ok.’. Falámos e até hoje, nunca mais falei com ela. Falei dois ou três anos 

a seguir, depois de estar aqui, fui lá visitar. Mas depois do 3º ou 4º ano deixei de lá ir 

porque depois… Lá vim para cá. Nos tempos livres ia para Lisboa. Não me estava a ver 

constantemente a fazer o vaivém, era mais cansativo. E abracei o projeto, fiz um ano à 

experiência aqui, fui bem recebido. Às 7h da manhã aqui em baixo, nesse parque que 

está aqui em frente, fiquei à espera do responsável, foi uma entrevista interessante e 

depois… 



(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Mas como é que foi? Viu um anúncio e respondeu ou…? 

Entrevistado: Não, foi uma colega de faculdade, de estágio que me disse que se 

candidatou também aqui, que sabia que havia uma vaga. Candidatou-se. ‘Olha, eu 

consegui um lugar no Colégio X. Tu não queres ir ao… Há uma vaga no colégio Y, em 

Manique, tal tal.’. Eu disse: ‘Mas eu vou lá fazer o quê? Eu não quero nada disso!’. E 

então ela disse-me que havia. Eu disse: ‘Ah, está bem’. Lembro-me de ela ter falado 

sobre isso à tarde e depois à noite eu disse à minha tia: ‘Olhe, acontece isto e isto. O 

que é que tu achas?’. ‘Então vai, vai à luta, vai em frente.’. ‘Está bem.’. Liguei para a 

escola, para aqui. Disseram para me apresentar no dia 1 de Setembro às 8h. Então 

decidi chegar as 7h30, porque eu não sabia onde é que era, vim às apalpadelas. 

Cheguei, eu vim para aqui, depois fiquei das 7h40 até às 20h. Lá chamaram-nos, 

falámos com, na altura que era, o diretor administrativo. E ‘sim, então ficará cá à 

experiência’. Então tive o dia 1 e o dia 2 para me organizar, dia 3 apresentar-me, logo 

com mais ações de formação para os alunos novos e para todos os professores 

também, mais principalmente para os alunos novos, aqui no nosso auditório. Depois 

no Colégio Y. Depois fui começar as aulas, preparar as minhas aulas pela primeira vez. 

Para mim, preparar aulas, não sabia, o lado da pedagogia não tinha conhecimentos 

nenhuns, sem teorias nenhumas, sem o mínimo. Depois os colegas também é que me 

ajudaram. Lembro-me das minhas primeiras provas globais. Na altura lembro-me de 

ter feito seis. Eram três, a 1ª e 2ª chamada e depois a prova de suplente. Depois tive 

de fazer outras três, a suplente da suplente. Foi uma direta que deu muito trabalhinho, 

24 horas a trabalhar para acabar as provas. Comecei com o 8º e o 11º ano e depois 

deixei de dar o 11º e o 8º e passei a dar o 7º e o 10º. Porque saiu uma colega 

entretanto, houve uma reorganização do grupo. Naquela altura era tudo verdinho, não 

percebia nada disso, ‘ok, então querem-me no 7º? Querem 10º, vou para o 10º.’. 

Gerou aí um barulhinho, ‘porque o Amorim passou para o 7º, porque é que isso está a 

acontecer? Deixou de dar aos 8º?’. Tinha uma turma uma turma do 8º, uma turma do 

11º, e passei a ganhar quatro turmas do 7º ano, depois de ter deixado a de 11º e 8º 

passei a ter seis ou sete turmas do 7º. Portanto, foi um ano de experiência em que eu 

rodei num ano, 7º, 8º, 10º e 11º. Portanto, foi um… vários níveis ao mesmo tempo e 

em fases diferentes. Não sei se foi para testar a capacidade de resistência às 

alterações, ou não., não sei. Ou, sei lá, o que é que… que decisão é que foi, que 

motivou. Decisão não, que motivação é que existiram para tomar essas decisões. Nós 

trabalhámos, com uma boa relação com os miúdos e pronto. 

Entrevistadora: Mas qual é que foi o impacto de entrar pela primeira vez numa sala de 

aula e ver ali…? 

Entrevistado: Estava nervoso. Claramente estava nervoso. Estava nervoso mas ao 

mesmo tempo tive turmas que sabiam. Já lhes tinha sido dito que era a primeira vez. A 

colega que saiu, falei com ela e ela conhecia, tinha amigas minhas que a conheciam e 



ela disse: ‘É a primeira vez que o professor dá aulas.’. Mas eles também não 

necessitaram disso. Foram uns miúdos espetaculares, foram queridos, 

simpatiquíssimos. E havia turmas que eram mais difíceis e uma turma que era 

brilhante, espetacular. Com o nível muito elevado, muito bom, dava gosto trabalhar 

com eles, puxavam. Elevavam o nível. Eram quase todos com a mesma bitola, era a 

turma dos filhos dos professores, basicamente. Tirando um ou outro, dois ou três. O 

restou, ou eram filhos de professores ou eram filhos de licenciados ou doutorados. 

Portanto, o nível era mesmo mais elevado. É como se fosse uma turma escolhida a 

dedo. Às vezes já vinham assim desde o 5º ano. Portanto, no 7º ano quando os 

encontrei, estavam juntos. E, espetáculo, foi uma boa turma.  

Entrevistadora: Começa então a dar aulas. Mesmo assim, cairia um bocadinho de 

para-quedas, porque nunca tinha pensado em ser professor. 

Entrevistado: Claramente, claramente. 

Entrevistadora: E depois decidiu continuar porquê? 

Entrevistado: Depois decidi continuar porque gostei da experiência. Gostei 

principalmente da relação que é estabelecida entre os intervenientes: o professor e o 

aluno. Basicamente, este contacto, este descobrir esta capacidade de transmitir, de 

dar aos outros, fez com que eu despertasse em mim esse bichinho da – que já tinha 

mas, cada vez maior – da ajuda. De ajudar, de participar, de ver alguém a crescer. E ver 

o contributo que foi dado da minha parte a esta pessoa para alcançar determinados 

níveis, digamos assim. É esta a parte que me cativou muito. Fez-me mudar muito 

também, nesse sentido. 

Entrevistadora: E depois quando decidiu continuar, quais é que eram as suas 

espectativas relativamente à profissão? 

Entrevistado: No início, como era novato, estava cheio de força, de motivação por 

continuar a ajudar esse projeto, colaborei também com o projeto educativo da escola. 

Depois daquela fase dos seis anos/ sete anos fiz a profissionalização. Depois comecei a 

ver isso, a olhar, depois de conhecer as didáticas, as teorias científicas da educação, de 

olhar para a educação com outros olhos e, por estar neste meio, comecei a ver isso de 

outra forma também. Mas a educação sempre esteve presente, aquela vontade de 

ajudar. Sempre esteve presente. Mas aí com mais maturidade, se calhar, da minha 

parte. 

Entrevistadora: Porque é que decidiu fazer a profissionalização? 

Entrevistado: A escola propôs-me, porque era professor contratado. A escola propôs-

me: ‘Olha lá, tu estás aqui connosco, nós vamos enviar-te para a profissionalização.’. 

Do estilo, ‘ou pegas ou largas’. Eu disse: ‘Está bem.’. Na altura estava motivado para 

esta área e continuo motivado, mas mais motivado porque era novo. A coisa nova era 

uma experiência para mim que me estava a agradar grandemente. Então, fui fazer a 

profissionalização e achei interessante. Muito interessante a licenciatura em biologia, 

que eu gosto – até digo aos meus alunos: ‘cheira’. Eu gosto de sentir o cheiro. – e 



também a área profissional, estando por dentro, sabendo o que é que eu estou a fazer 

em termos de planificação das aulas, em termos de estratégias motivacionais dentro 

da psicologia. Tentar perceber as dinâmicas dos meios sociais, dentro do espaço 

turma, dentro do espaço ano ou mesmo em tempo de escola e tentar olhar para o 

contexto da comunidade que está á volta desta escola, também percebe-se… cria de 

facto uma grande dinâmica. E a partir daí uma grande motivação também. A partir daí 

eu fiquei, até agora.  

Entrevistadora: Acha que a sua prática mudou muito com a profissionalização? 

Entrevistado: Mudou, mudou. 

Entrevistadora: A que nível? 

Entrevistado: Mudou porque anteriormente tinha muito mais o empirismo ou aquilo 

de tentar saber fazer bem. Ou seja, fazer bem, será: ‘Eu vou planificar a minha aula, os 

tempos são 50 minutos, mas o que é que eu dou em 50 minutos? Como organizo – na 

altura era 50 minutos – como é que eu me organizo dentro destes 50 minutos? O que 

é que eu vou fazer? Aí eu sei, olha agora vou fazer isto, vou falar um bocadinho sobre 

isto. Depois vou fazer esta estratégia, mas não os conheço suficientemente bem par 

poder interagir… E se eu perder a turma?’. Mas agora já tenho mais ou menos noção, 

com a profissionalização, das estratégias mais adequadas para os grupos com 

comportamento x, com comportamento y. Se bem que não são rótulos, dizer: ‘Está 

aqui carimbado, para este grupo é assim para este grupo…’. Não, depois a leitura dos 

livros e isso tudo, ajudava-me a perceber também que as dinâmicas vão mudando 

dentro da mesma turma. E constantemente. Hoje é assim, amanhã é assim, a 

estratégia que eu fiz terá de ser readaptada logo no momento porque a turma não 

está para este caminho, está para ali, então vou adaptar-me, a levá-los, a trazê-los de 

volta à minha estratégia ou então tentar adaptar a minha estratégia ao que está a 

acontecer, para poder inserir ou dizer aquilo que pretendemos que eles aprendam. 

Basicamente, este jogo, esta forma de relacionamento e de tentativa de dizer: ‘Esta 

informação que vocês têm que ter, ou esta informação que eu pretendo que tenham – 

e podem muito bem alargar, aumentar, desenvolver esse conhecimento-‘ é que 

também me motiva muito. 

Entrevistadora: E como é que caracteriza a sua profissionalização? Acha que 

correspondeu às suas necessidades, acha que faltava alguma coisa? 

Entrevistado: Eu sou sempre otimista. Acho que sim, correspondeu mas faltou sempre 

um bocadinho. Faltou porque, nós vamos para uma profissionalização, nós vamos para 

discutirmos temas, debatermos questões sociais e queremos ter sempre respostas. E 

saímos de lá com a dúvida: ‘Mas afinal, que resposta é que era para aquela situação?’. 

Mas nunca temos ‘o que é assim’. Na didática sim, nas ciências, a nível científico sim, 

sabemos que a estratégia é esta, a resposta tem de ser por este caminho, a relação 

tem de ser sempre feita por esta ordem de ideias. Porque as outras percebe-se que já 

está provado cientificamente, mas agora, nessa dinâmica, com os jovens, dificilmente 



se pode dizer que é provado assim. Em média, em geral, vai acontecer isto mais ou 

menos assim, nós sabemos que vai ser mais ou menos assim, mas não quer dizer… nós 

queremos é respostas já! E para aquelas situações, não temos. Portanto, o vazio foi um 

bocadinho esta falta de resposta. E da parte da, desta história da educação de massas, 

a história de 1975, como é que foi a educação ao longo do país, e as grandes 

alterações que foram verificadas, que foram feitas e como é que está a educação hoje 

também ajuda a perceber muito um bocadinho o contexto social do país também. Já 

dá para perceber isso. 

Entrevistadora: Como é que caracteriza, atualmente, a sua relação com os alunos? 

Entrevistado: Empatia. Empatia no sentido de que, damo-nos bem, trabalho é 

trabalho, brincadeira é brincadeira. E dentro do trabalho podemos brincar mas 

também temos de saber voltar ao trabalho. É mais nessa base.  

Entrevistadora: Alguma vez sentiu que a sua origem influenciava a sua relação com os 

alunos? 

Entrevistado: Não necessariamente. Acho que não. Não é por aí. Tem mais a ver com a 

pessoa, independentemente da origem. 

Entrevistadora: Nunca sentiu, por exemplo, que um aluno que também fosse de 

origem africana sentir algum tipo de empatia consigo ou de identificação? 

Entrevistado: Mas é igual em todos. É igual nesse sentido: o de origem africana pode 

ter essa empatia num sentido amplo mas tem alguém que possa ser o meu modelo, 

que possa seguir, mas não quer dizer que se torne mesmo um modelo para ele. Porque 

ele depois pode dizer: ‘Bom, mas eu não quero trabalhar e este obriga-me a 

trabalhar.’. E os outros podem dizer, ‘esse é um chato, ainda por cima é preto.’ (risos). 

Exatamente. Há também destes, também há.  

Entrevistadora: Já ouviu isso? 

Entrevistado: Não, claramente assim não. Mas entredentes podem ter dito, admito 

perfeitamente. Mas também não estou preocupado com isso.  

Entrevistadora: Como é que caracteriza a sua relação com os encarregados de 

educação? 

Entrevistado: Frontal. Claramente. Frontal dentro do bom senso, claro. Não é 

frontalidade no sentido de chocar. Há verdades que têm de ser ditas e às vezes são 

duras de dizer. Mas não vou dizer de uma forma ríspida. Vou dizer de forma a que eles 

percebam o que eu quero dizer. É basicamente isso. ‘O objetivo é este, o seu filho não 

está a atingir esse objetivo. Há isto e isto e isto que eu gostaria que falasse com ele. 

Nesta parte vamos fazer isto, isto, isto e isto.’ 

Entrevistadora: E aí também nunca sentiu que o facto de ser africano influenciasse de 

alguma forma essa relação?   



Entrevistado: Sinceramente pode influenciar como pode não influenciar. Depende 

agora da pessoa, do meu interlocutor, do encarregado de educação que está aí à 

frente. Não é? Alguns se calhar… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Mas estou-lhe a perguntar se por acaso já esteve perante um caso de 

um encarregado de educação… 

Entrevistado: Não, nunca. Nunca tive problemas. Com encarregados de educação, por 

eu ser africano ou preto, ou negro, como quiser, nesse sentido. Nunca tive claramente. 

Entrevistadora: Problemas ou não, porque também pode haver a outra face da 

moeda.  

Entrevistado: Mas nunca dizem, nunca se fala sobre isso. Há uma aceitação. Mas se 

calhar, no fundo, no fundo, há quem não possa. Não sei. Mas eu como sou direto, sou 

assim, digo logo, pumba, é isso que eu quero dizer… Depois há…se calhar receios. Não 

sei. Podem existir alunos que tenham receios, não sei. 

Entrevistadora: Sim, mas não sentiu? 

Entrevistado: Não, porque eu não ligo. A sério, eu passo à frente. 

Entrevistadora: Mas uma coisa é eles existirem e serem ignorados ou não existirem. 

Entrevistado: Não, porque eu não os vejo, não estou a pensar nisto. Percebe? Porque 

se eu pensar neles de certeza que vou descobri-los.  

Entrevistadora: De certeza porquê? 

Entrevistado: Porque ficamos focalizados neste estímulo. Portanto, reduzimos grande 

parte da nossa capacidade de raciocínio só a esta parte, a tentar descobrir de onde é 

que vem o ataque. Porque é que se formam os ghettos? Porque é que há os gangs? 

Porque é que se fala muito em segregação? Se calhar é por aí. Se nós queremos olhar 

para ali, vamos encontrar de certeza. Se eu quiser parar hoje ou amanhã e tentar 

perceber qual é o aluno com o esgar, com a tez mais carregada, com o olhar mais 

corrosivo relativamente a mim, por causa de eu ser africano ou não, de certeza que eu 

encontro. Mas eu não quero olhar para ali, não vou sequer olhar para ali. Porque 

tenho outros estímulos muito mais fortes que me fazem não pensar nisto. Claramente, 

porque senão, não se consegue fazer nada. Mais vale abandonar. E fazer a lecionação 

noutro país. Ou seja, no contexto africano. Mas aí terei o quê? Terei o europeu que lá 

está também com a mesma dificuldade, se calhar a pensar da mesma forma. É cá e lá. 

Entrevistadora: E como é que é atualmente a sua relação com os seus pares? Com os 

seus colegas. 

Entrevistado: Falamos, trabalhamos, rimo-nos, gozamos, brincamos. Além de 

profissionais, trabalhamos bem. Inicialmente com os pares é que houve mais choques. 

Inicialmente houve. 

Entrevistadora: De que género? 



Entrevistado: Não sei, a mim não… não percebi na altura. Portanto, percebi que as 

mudanças de 7º, 8º, 9º, 10º e 11º, têm a ver possivelmente com isso. Com os lugares, 

se calhar com as competências de cada um. Se calhar com outras motivações no 

sentido de: ‘É um lugar vago, é um lugar que está aqui alguém à experiência. Ainda por 

cima é preto. Tem alguém que quererá possivelmente ocupar aquele lugar, um amigo 

meu, portanto vou dizer que aquilo não é bem, não é bom, faz isso, assado, cozido.’ 

Não sei se foi assim ou não mas deu-me a entender que houve mexidas nesse sentido 

entre pares. Dentro do grupo, digamos assim. Mas trabalho, fiz o meu trabalho. 

Acharam que estava a fazer um bom trabalho, fiquei. Portanto, não me… Soube isso 

cinco ou seis anos depois quando eu já estava a profissionalização é que eu soube 

desta história. Porque ninguém disse nada.  

Entrevistadora: E como é que ficou a saber? 

Entrevistado: Porque normalmente as coisas, depois de muitos anos vêm ao lume, 

percebe? Tudo vem cá acima. Numa conversa normal, eu disse: ‘Ai é? Foi assim? Então 

mas eu não sabia de nada, não me disseste nada?’, ‘Oh, na altura não te íamos dizer, 

agora podemos falar disso à vontade que já passou e tal.’, ‘Isso é assim, sem mais nem 

menos? Ai é?’. Fiquei danado na altura. Quando me contaram fiquei chateado. Mas 

depois disse: ‘Mas para quê? Fica para quem pratica.’.  

Entrevistadora: Em relação à sua prática letiva, como é que a caracteriza hoje em dia? 

Entrevistado: Em termos correntes? 

Entrevistadora: Sim. Em termos de atividades, como é que é você como professor? 

Entrevistado: Preocupado em que eles saibam pensar. Fazer com que eles de facto 

percebam, compreendam a matéria primeiro. Porque a memorização é muito boa, eu 

gosto muito, é uma das técnicas, das estratégias de estudo mas não é única. Eu prefiro, 

eu gosto que eles compreendam aquilo que estão a fazer, estão a conhecer, estão a 

aprender. E depois podem utilizar a memorização para trabalhar, para adquirir esse 

conhecimento. Basicamente o raciocínio. No sentido de, primeiro saber o que é bem e 

depois poder estabelecer as relações que queiram. Duro, exigente, sim, também. 

Testes difíceis? Sim. Porque nada é feito facilmente. Nada, nada, nada. Agora as 

experiências que eu tive de vida, disseram-me que não há nada com facilidade. Não se 

obtém nada com facilidades. Pelo contrário, estraga-se muita coisa. Não ensinamos 

ninguém a resolver problemas. Se for tudo fácil ninguém resolve problemas e depois aí 

é que vêm os problemas. Porque perante as situações, as pessoas não sabem resolver 

os problemas. Especialmente os nossos jovens, não sabem resolver os problemas. 

Alguns não sabem. Porquê? Porque as coisas são muito fáceis de obter. As respostas 

são dadas, não por ele, por outros que querem brilhar. E eles já têm a resposta. Nem 

sequer pensou, não quis pensar. Dá trabalho pensar. E fico fulo com quem – segundo 

eles – fico fulo com quem me diga para eu pensar. Dá muito trabalho. Eles não querem 

pensar. Então a partir daí, digamos, obrigo-os a pensar. Então tudo se torna mais difícil 

para eles. Mas quem participa, quem alinha, consegue.  



Entrevistadora: Quais é que são os aspetos da sua vida que identifica como sendo 

relevantes para o professor que é hoje? 

Entrevistado: Educacional. Valores, tem que ter. Dentro dos valores, aspetos, eu digo o 

respeito, principalmente. Este é o fundamental passo para poder ter uma boa 

avaliação com outra pessoa. O respeito não é submissão. É compreender o ponto de 

vista mas também é saber dizer que não é assim. E o outro também tem que aceitar. 

Não é só dizer que não é assim, dizer simplesmente ‘Está bem, pronto. Eu não fiz nada. 

Eu tenho que mudar aquilo.’ É de parte a parte. Tem de ser recíproco. Amizade, 

solidariedade, disciplina. Rigor, senão não se consegue. Há muitos outros, os valores 

aqui são complementares uns aos outros. Não podemos dizer só aquele, são vários 

que estão aqui por trás na formação dessa pessoa. Senão não conseguimos. Para mim, 

é assim que eu vejo. Eles sabem que é assim que eu vejo e alguns poderão não 

concordar, depende também da educação que têm em casa. Portanto, o lado da 

família.  

Entrevistadora: Qual é que acha que é o papel da família no aluno? 

Entrevistado: A educação básica é da família. A nossa educação é que é mais a nível da 

sociedade, a nível de dinâmicas sociais de grupo e educação a nível de tentar ajudar 

também na atribuição de valores. Basicamente. Porque a básica é com a família. Não 

se faz grandes mudanças, a escola não consegue mudar, a escola nunca pode substituir 

a família. Primeiro a família e depois está a escola a apoiar, a ajudar. E aí teremos 

famílias mais fortes. Enquanto não virmos isso, vai ser difícil. Enquanto as famílias 

preferirem a escola ou delegarem tudo à escola é difícil mas também a sociedade leva 

a isso. O tempo que eles passam na escola. Desde manhã até – uns estão aqui até às 

19h/20h e estão cá desde as 7h30/7h45, estão cá o dia todo. Vão falando como? Pelo 

telemóvel ou sms.  

Entrevistadora: Acha que se estivesse numa escola diferente… 

(entrevistado interrompe) 

Entrevistado: Seria diferente? 

Entrevistadora: Sim. 

Entrevistado: Não sei, como me conheço, se calhar seria o mesmo. A pessoa é 

adaptada àquele contexto. Não o contexto adaptado à pessoa. Sim, a pessoa tem de se 

adaptar ao contexto, sim, de facto. Mas não pode perder os seus valores, os seus 

princípios.  

Entrevistadora: Quais é que são os acontecimentos ou as pessoas na sua vida que acha 

que fizeram a diferença para ser quem é hoje? 

Entrevistado: Primeiro os meus pais. O meu pai, até aos meus 10 anos e a minha mãe. 

Muito forte a minha mãe. Depois perdi o meu pai, foi a minha mãe. Depois os meus 

irmãos. Porque nós os africanos temos um conceito muito forte de família, os 

familiares. É muito forte, que sempre tiveram. E quando que é uma família, é que é 



muito larga. Até À 3º, 4ª e 5ª geração todos nós dizemos: ‘é familiar, é tio é primo.’. 

Portanto, o respeito é similar. Os amigos da família, os verdadeiros amigos da família. 

Há os amigos da família e os AMIGOS da família. Também os amigos, verdadeiros 

amigos, os colegas. Tenho colegas aqui também a quem se deve o facto de eu ainda 

estar aqui. Que são amigos mesmo… Ajudaram-me bastante. E depois a minha família 

direta. A minha mulher, depois agora são os meus filhos que ainda mais motivados 

ficam. Eles também vão para a escola, vêm ter comigo ‘pai, tu és o professor, ajuda-me 

aqui. A professora disse-me que a matemática é contigo e que as línguas é com a mãe.’ 

E eu disse: ‘Mas porquê?’, ‘Contigo é que eu consigo aprender melhor, com a mãe já 

não. Com a mãe já é outra coisa.’, ‘Então está bem, traz cá.’. Então vamos falando, 

falamos, mas também ajuda nesse sentido. A dizer que tenho que ajudar mesmo, 

tenho que ser eu, tenho que fazer aquilo que eu gosto. Tenho salvo-seja! Se puder 

fazer aquilo que eu gosto faço, agora se não puder fazer aquilo que eu gosto, tenho de 

fazer outra coisa. 

Entrevistadora: Quais é que são agora as suas expetativas para a profissão? 

Entrevistado: Já foram piores. Mas agora acho que estão a ficar melhores. Estão a ficar 

melhores no sentido de… será mais a nível do poder primeiro, para restaurar este 

estatuto, recuperarmos o estatuto de professores. Porque basicamente o professor 

era o professor. O que é que é ser professor hoje em dia? Para depois, também ao 

mesmo tempo, poder permitir conhecer de facto o que é que o professor faz. Qual é o 

papel do professor. Que profissão é esta? É aquele que dá a cara e leva duas ou três 

vezes? É enxovalhado constantemente? Ou é aquele que está aqui presente em todos 

os momentos das crianças? Das crianças e jovens e dos adultos. Ajudá-los a serem 

alguém. A trabalhar com o trabalho deles. Claro, desde que seja um trabalho rico, 

dinâmico. Se não fosse rico também tentaria torna-lo rico. Será mais nesse sentido. A 

própria sociedade olhar para a profissão de professor de outra forma. E não como 

sendo sorvedores de dinheiros do estado. Os que não fazem nada, que têm sempre 

férias, os que são os primeiros a abater numa escola. A abater no sentido, alunos, 

encarregados de educação e governo. Mas acho que isso está a mudar. Sinto que está 

a mudar também. Pois mudar o estatuto do aluno já é um bom sinal, uma tentativa de 

mudança. Não quer dizer que seja para já, mas também implica alterar os currículos 

também, das disciplinas. O grau de dificuldade já está a subir, já se sente, já se mexe 

com as famílias nesse sentido, no sentido, vamos sair da inércia, vamos deixar de fazer 

essa vida de ‘está tudo bem, tenho tudo’. Está a mexer-se, está a começar a mexer. 

Resta saber se é para manter essas alterações, depois parar, depois ficarmos muito 

tempo com um bom sistema e não mexermos durante muito tempo. E conseguirmos 

ver os resultados dessas mudanças. E não é mexermos agora e mais tarde, daqui a dois 

anos, sai o governo, vamos mexer outra vez, depois vamos mexer outra vez. Portanto a 

mudar, a mudar, a mudar. Portanto, não há uma consistência, não há uma leitura, não 

há um produto, não se faz uma avaliação daquilo que foi mexido. Se foi bem mexido é 

para manter, se foi mal mexido então é para alterar. Agora, se está bem ou se está 



mal, então não interessa, interessa é que eu levei com a minha ideia politica que 

mudou.  

Entrevistadora: Estamos mesmo a terminar, não sei se há alguma coisa que queira 

acrescentar, que não tenha sido dito. 

Entrevistado: Não, acho que perguntou tudo. 

Entrevistadora: Então agradeço-lhe imenso a sua participação, o tempo que 

disponibilizou para esta entrevista que é fundamental e essencial para este estudo. 

Muito obrigada.  

Entrevistado: Obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA A UM PROFESSOR DE ORIGEM AFRICANA 

 

Data: 22 de Maio de 2012 

Local:Associação da Comunidade de São Tome e Príncipe 

Hora de início: 18.00 

Hora de término: 19.27 

Duração: 1 hora e 27 minutos 

 

Entrevistadora: No âmbito do curso de Mestrado em Ciências da Educação área de 

especialização em Educação Intercultural, estou a realizar uma investigação sobre ser 

professor enquanto indivíduo proveniente de uma minoria étnica. Para que possa 

enriquecer ainda mais esta investigação é fundamental o seu contributo através das 

respostas a esta entrevista. Desde já garanto a confidencialidade da informação 

facultada bem como a sua identidade e a da escola. 

Vamos então começar por o caracterizar. Que idade é que tem? 

Entrevistado: Tenho 52 anos.  

Entrevistadora: Qual é que é a sua formação académica? 

Entrevistado: Licenciatura em Educação Física.  

Entrevistadora: Essa licenciatura tem já as pedagógicas ou a profissionalizou-se mais 

tarde? 

Entrevistado: Pois, mais tarde fiz a profissionalização. 

Entrevistadora: Há quantos anos é que está a lecionar? 

Entrevistado: Cá em Portugal, 18 anos. Mas antes de vir para Portugal, eu já tinha feito 

em S. Tomé e Príncipe, que é a minha terra, o curso de agente docentede Educação 

Física, do qual lecionei durante 6 anos.  

Entrevistadora: Há quantos anos é que está a exercer na escola onde está atualmente? 

Entrevistado: 18 anos. 

Entrevistadora: Ah, veio para cá, foi para essa e ficou lá. 

Entrevistado: Não, eu vim. Tive de fazer licenciatura cá primeiro, depois, estou lá… há 

18 anos. 

Entrevistadora: Por aí se manteve. 

Entrevistado: Sim. 

Entrevistadora: Quais é que são os cargos e as funções que tem desempenhado? 

Entrevistado: Já desempenhei muitos cargos, não é? Eu fui coordenador também de 

Educação Física, já fui diretor de turma, coordenador de curso e de professores. 

Entrevistadora: E atualmente, neste momento, quais é que são os cargos que ocupa? 



Entrevistado: Neste momento, só estou como professor. Só estou a dar aulas. E 

também sou tutor.  

Entrevistadora: Agora vamos voltar um bocadinho atrás. Como é que foi o seu 

percurso escolar? 

Entrevistado: Bem, o meu percurso escolar é o seguinte: na Ilha do Príncipe, do qual 

sou natural, e lá concluí os estudos primários. Depois vim para a ilha de S. Tomé onde 

completei os liceus. Depois vim para Portugal. Para fazer a licenciatura, tinha que fazer 

o 12º ano aqui em Portugal. Depois entrei na faculdade. Mais cinco anos e fiz a 

licenciatura em Educação Física. E depois do interregno, eu fiz uma pós-graduação 

ligada a projetos relacionados com a atividade de emigração.  

Entrevistadora: Ainda voltando um bocadinho atrás, quando fez a primária, como é 

que era a escola? Como é que era a sua escola? Como é que eram os seus professores? 

Entrevistado: Era uma escola do Estado Novo, na altura. Era uma escola do Marcelo 

Caetano, não é? Como é que era o professor… era uma monodocência, não é? No qual 

era um ensino muito diretivo, que obrigava-nos a saber mais coisas de Portugal do que 

da própria nossa terra.  

Entrevistadora: E qual é que era a vossa reação perante isso? 

Entrevistado: Não, quer dizer, a reação, porque não esqueçamos que nós estávamos 

na altura num regime colonial. E nós, o que nos transmitiam, que era só de fora. E 

porque, coisas mesmo da terra, quase não nos transmitiam nada. Era tudo de fora, 

sobretudo Portugal que era a sede do império.  

Entrevistadora: Os professores eram portugueses ou eram são-tomenses?  

Entrevistado: Eu quando fiz a primária, comecei a estudar na escola de padres. Padres 

portugueses, claro. 1º e 2º ano – 1ª e 2ª classe como se chamava, não é? – foi na 

escola dos padres. Depois, 3ª e 4ª classe é que eu fui para a escola estatal mas a 

professora que lecionava era são-tomense. 

Entrevistadora: E essa professora não vos dava exemplos de lá? 

Entrevistado: Não. Tudo era só de Portugal. Porque são pessoas que fizeram do 

magistério primário, naquela altura e o programa de ensino era todo sobre história, 

geografia, tudo era de Portugal.  

Entrevistadora: E como é que eram os seus colegas, eram todos são-tomenses ou 

também havia portugueses? 

Entrevistado: Não, também tinha na altura, porque sabe, aquelas ilhas tinham as 

empresas agrícolas. E havia os filhos dos roceiros que eram os das roças, também 

estudavam connosco, não é? Havia uma mistura, tanto dos miúdos de S. Tomé e 

Príncipe como os miúdos de origem também branca, os portugueses, estudávamos 

todos na mesma sala.  

Entrevistadora: E havia mesmo essa mistura ou havia alguma separação conforme…? 

(entrevistado interrompe) 



Entrevistado: Não, não. Havia essa mistura, havia. Havia essa mistura. Havia turmas 

que se podia ter dois, três brancos, depois os outros, éramos negros. 

Entrevistadora: Mas depois no recreio todos se davam bem? 

Entrevistado: Dávamo-nos bem, dávamo-nos bem. Porque relativamente a essa 

questão não tínhamos nenhum problema. 

Entrevistadora: Ok, então, depois de terminar a escola primária, foi para onde? 

Entrevistado: Saí do Príncipe, fui para S. Tomé. Porque, como no Príncipe não havia 

continuação dos ciclos a vir e na altura o governo colonial, o governador, criou em S. 

Tomé e Príncipe, um lar para estudantes da Ilha do Príncipe. Porque eu não tinha 

nenhuma família em S. Tomé. Então fomos um grupo… mas essa história ainda tem 

muito porque eu fiz a 4ª classe em 1970. E os meus pais, como eu não tinha ninguém 

em S. Tomé, não tinha posses sequer para ir estudar em S. Tomé, recordo que o meu 

pai era eletricista e, pronto, toda a gente que terminasse a 4ª classe, se quisesse 

aprender a sua profissão, ele ensinava. É por isso que na família tem três eletricistas. 

Eu disse ‘não, eu queria continuar estudos’, ele disse ‘Não, meu filho, eu não posso, eu 

não tenho possibilidades de te mandar para S. Tomé..’, e tal. E nos dois primeiros anos, 

de ‘70 até ’72, para não estar em casa a chatear a minha mãe, fui trabalhar, a pedido 

do meu pai – como tinha conhecimento – num hospital. Tinha na altura, 11/12 anos. 

fui para o hospital. Porque, na altura, a máxima era saber datilografar, que era uma 

coisa ligada à datilografia. De manhã eu estava no banco de urgência. Era pequeno, 

tinha para aí 10 anos. Qual era a minha função? Era ir para a farmácia e procurar os 

medicamentos, trazer para a farmácia. Ajudar, era um ajudante. Naquela altura nem 

se sabia o que era trabalho infantil, sabe? Hoje em dia é que está na moda, trabalho 

infantil. Naquela altura não. Tinha 11 e 12 anos e pronto, entrava às 8h. E a minha 

missão era chegar, ia para o banco, ia para a farmácia, trazia os remédios para o banco 

de urgência e à tarde vinha para a secretaria aprender a datilografar. E naquela altura, 

os médicos iam fazer as consultas nas empresas agrícolas. Saíam do hospital central e 

muitas das vezes eu era chamado pelo médico para companhia, para ir com ele para 

essas empresas, porque eles iam fazer as consultas aos trabalhadores das roças. Mas 

passado algum tempo, um grupo de senhoras, onde a minha mãe também fez parte, 

esperou a vinda do senhor governador. Porque a capital é na Ilha de S. Tomé. Na Ilha 

do Príncipe, tinha um administrador. Então o governador, de quando em vez, ia fazer 

visita à outra parte da ilha. Então a minha mãe e um grupo de senhoras, esperou o 

governador lá e foi pôr essa questão: ‘Nós já somos burras, não queremos que os 

nossos filhos também fiquem burros!’, ‘Ah, mas o que é que se passa?’, ‘Todos já 

fizeram a 4ª classe, não temos possibilidades de mandar para S. Tomé…’. Foi assim é 

que foi criado um lar de estudante no Príncipe. Na altura o governador era o Silva 

Sebastião, garantiu às senhoras que ia montar uma telescola, no Príncipe – não sei se 

sabe o que é telescola – e do qual as lições, bobines, tudo, saía aqui do Porto, de Vila 

Nova de Gaia. Que lá é que tinha o centro. E ia até à Ilha do Príncipe. Depois havia duas 



pessoas que acompanhavam a lição. Na altura, como havia os militares portugueses lá, 

então esses que eram já alferes e que eram oficiais, então eles é que acompanhavam 

lições. Foi assim. Quando nós completámos dois anos da telescola, tínhamos que ir 

para S. Tomé. Criaram esse lar de estudantes especificamente para os alunos do 

príncipe. E depois em S. Tomé, pronto, continuei, fiz o liceu, fiz o 7º ano… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Mas, voltando um bocadinho para trás: disse que queria muito 

continuar a estudar. Mas porquê? De onde é que vinha essa vontade? 

Entrevistado: É assim: havia essa aspiração. Porque todos os meus irmãos mais velhos 

acabaram a 4ª classe e foram aprender o ofício do meu pai. Eu não. Eu achava que 

podia ser útil um dia para a minha terra e tinha já a consciência naquela altura, que 

tinha ser através do estudo. É por isso que eu disse ao meu pai que eu queria estudar. 

Até porque a minha primeira opção era fazer medicina. Depois vim acabar a fazer 

Educação Física pois não tive média. Mas eu sempre disse ao meu pai que eu queria 

estudar. É por isso que na minha família, eu sou a única pessoa que tem a licenciatura 

feita. 

Entrevistadora: Mas de onde é que acha que lhe vem essa ideia? Como é que uma 

criança se lembra que pode ser útil… 

(entrevistado interrompe) 

Entrevistado: Não, o que é engraçado, nós éramos crianças mas adultos. O que é 

engraçado a forma de pensar. Porque eu naquela altura já sentia o que era a PIDE 

colonial. Essa inspiração veio de estudar porque no Príncipe, como aquela era uma ilha 

paradisíaca, muito gira, iam lá os turistas italianos de férias. Quem acompanhava, 

éramos nós garotos, que éramos mais da cidade. E eles iam lá fazer muita pesca 

submarina e íamos passear com eles, claro. E num belo dia, íamos com eles para o 

mar, íamos apanhar um bote para ir, aparece lá um… era a PIDE, lá um da capitania a 

dizer que nós não podíamos andar com os estrangeiros. Nós éramos três mais… eram 

oito ou nove pessoas italianas. E eu voltei-me para essas autoridades e disse: ‘Mas se 

eles são estrangeiros, porque é que eles vêm para a nossa terra?’, mas muito assim 

inocentemente. E volta um PIDE e diz: ‘Ah o senhor está armado, o senhor aqui é o 

político.’. Naquela altura eu tinha os meus 10 anos e disse: ‘Não, se eles são 

estrangeiros, porque é que eles vêm e nós estamos com eles?’ e foi isto. Eles 

quiseram-me sancionar. Porque andávamos com esses italianos e eles falavam-nos 

muito na altura que era bom que nós estudássemos para nós sermos alguém amanhã, 

‘na vossa terra’, mas que era bom continuar a estudar. E disso é que veio o tal gosto 

que eu, quando o meu pai me questionou: ‘Fizeste a 4ª classe…’. E eu disse: ‘Não, eu 

não quero aprender a sua profissão, eu quero estudar. Foi esse bichinho que era 

estudar, então manda alguma consciência, consciente ou inconsciente, porque quando 

naquela altura fomos interpelados por essa questão dos PIDE, revoltou-me. Então mas, 



vêm para a nossa terra, estrangeiros e não podemos andar com eles?’. Pronto, é assim, 

e eu sabia que tinha que estudar que é para…  

Entrevistadora: Mas então os seus irmãos não seguiram esse caminho. Quantos 

irmãos é que vocês são? 

Entrevistado: Somos sete. Cinco rapazes e duas mulheres. 

Entrevistadora: E quais é que foram os estudos deles? 

Entrevistado: Ficaram na 4º classe e aprenderam a profissão de eletricista e houve um 

outro que depois foi estudar para S. Tomé que fez tipo de técnico agrícola, lá mesmo 

em S. Tomé. Mais de resto, eram eletricistas, foram trabalhar. 

Entrevistadora: E os seus pais, quais é que eram as habilitações? 

Entrevistado: O meu pai era só 4ª classe. O meu pai. A minha mãe, aquilo ficou 2ª 

classe, penso eu. O meu pai tinha a 4ª classe e era eletricista e era chefe de eletricista 

na Ilha do Príncipe.  

Entrevistadora: E quais é que eram as expetativas que sentia que os seus pais tinham 

para si em termos de estudos? 

Entrevistado: Sempre incentivaram. O que é curioso, a minha mãe, que tinha menos 

estudos, ela é que dizia. Ela é que punha-nos a ir para a escola, percebe? Não sei, a 

minha mãe dizia: ‘Eu já sou burra, não quero que vocês fiquem burros!’. Era aí, a nossa 

mãe. O meu pai, ok, dava apoio, ‘vai para a escola’ , mas quem era o motor de pôr a 

malta: ‘tem que estudar!’, ‘tem que estudar!’, ‘tem que estudar!’… Curioso é que ela 

obrigava-nos a fazer o trabalho de casa, mas com ela não conseguíamos tirar dúvidas 

porque ela não sabia ler mas eu tinha que estudar. Mesmo que nós pudéssemos estar 

com o livro aberto, o livro só aberto, não estudar, ela tinha, está a ver? ‘Pelo menos 

com o livro aberto vocês estão!’. É, era isso (risos). Ela não sabia ler, não sabia explicar, 

mas tinham que estudar. Aquela hora de estudo, porque ela queria, que ela já é burra 

mas não queria que os filhos também fossem burros.  

Entrevistadora: Ou seja, vocês tinham o apoio da vossa mãe mas, no entanto, não 

tinham qualquer tipo de apoio ao nível escolar? 

Entrevistado: Não, naquela altura não. Naquela altura, a gente não sabia o que era 

isso de apoio escolar, não é? Nós tínhamos que estudar. Se bem que havia, nós 

dizíamos ‘escola de mato’. Quer dizer, havia uma escola oficial que era do estado, mas 

havia uns explicadores que a gente chamava de ‘escola de mato’. Que não era 

reconhecido pela administração. Mas no meu caso, eu nunca tive necessidade de ir 

para estes explicadores porque eu me aplicava nos estudos, ouvia o que a minha mãe 

dizia e… só com os professores. 

Entrevistadora: Mas essa escola de mato era paga? Não era… 

Entrevistado: Era pago, era pago. Mas nunca senti necessidade de ter nenhuma 

explicação. Todo o percurso do 4º ano, depois fui para a telescola, também não foi 

necessário.  



Entrevistadora: E na telescola, portanto não havia professores, havia os militares que 

direcionavam…? 

Entrevistado: Sim, quer dizer, aquilo era assim: as bobines iam já com todas as lições e 

eram todas de professores daqui de Portugal, de Vila Nova de Gaia. Nós tínhamos 

matemática, português, história, geografia… todas as disciplinas. E durante os 

primeiros 45m passava o filme, depois eram distribuídas umas folhas que 

acompanhavam a lição. Então os professores simplesmente tiravam-nos as dúvidas e 

esclareciam-nos melhor os conteúdos das coisas. Esse é que era o objetivo. Porque os 

exames todos saíam daqui, todas as coisas iam daqui de Portugal. 

Entrevistadora: E sendo militares, e estando numa época um bocado complicada e um 

bocado tensa, nunca houve qualquer tipo de atrito? 

Entrevistado: Não, curiosamente, para S. Tomé e Príncipe, os militares que iam, iam 

fazer férias. Não havia guerra, percebe? Eles já gostavam, até quando acabavam a 

missão, que eram dois anos e três meses, não queriam voltar. Porque aquilo não havia 

guerra, era tudo paradisíaco. Eles estavam lá de férias. Não havia nenhum tipo de 

atritos.  

Entrevistadora: Então depois acabou a telescola… 

Entrevistado: Sim, depois como disse, acabei a telescola, vim para S. Tomé, para liceus 

e albergavam no lar estudantes para… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Esse lar era misto? Havia rapazes e raparigas? 

Entrevistado: Sim, sim, sim. Era misto, era misto. Era lar misto. Tínhamos um 

responsável do lar, tanto um homem, como uma mulher… Aliás eram um casal que 

tomava conta de nós. Nós íamos para a escola, pronto depende do horário, de manhã 

ou de tarde, comíamos lá, dormíamos.  

Entrevistadora: E no liceu já havia, quer professores portugueses, quer são-tomenses? 

Entrevistado: Sim, sim. No liceu, naquela altura, tinha muitos professores portugueses, 

tinha. Que iam de Portugal para lá, também muitos militares, sobretudo oficiais que já 

tinham feito os cursos de 7º ano, também eram professores de liceu. Também não 

havia assim muitos são-tomenses como professores, porque estávamos a falar de 

liceu. Já era um nível já elevado, não havia muitos. 

Entrevistadora: E como colegas também tinha portugueses? 

Entrevistado: Também tínhamos sim. 

Entrevistadora: Qual é que era a maioria? Ou estava equilibrado? Em proporção. 

Entrevistado: A maioria era são-tomense, naturalmente. Era mais os filhos da terra, a 

maioria. 

Entrevistadora: E não houve qualquer tipo de atrito, o facto de… porque imagine, 

pelos meus cálculos, já devíamos estar perto do 25 de Abril… 



Entrevistado: Eu quando fui para S. Tomé estudar, fui no ano de ’73, ano letivo de 

‘73/’74, quando eu fui estudar para S. Tomé. É só dizer-lhe que, da mesma forma, o 

curioso, quando nós pensamos que a questão de integração é só quando nós estamos 

no estrangeiro, estamos a conviver com outras etnias, não. Mesmo em S. Tomé e 

Príncipe, pelo facto de nós passarmos de Príncipe a S. Tomé, como nós não tínhamos lá 

ninguém, foi também, para nos integrarmos, não foi um processo fácil. Porque nós não 

conhecíamos ninguém em S. Tomé, chegámos a S. Tomé, embora que em termos de 

nacionalidade fôssemos todos são-tomenses, chegámos no liceu, para ter um 

grupinho, para depois nos integrarmos. Ninguém conhecia o outro e foi assim um 

processo, um ano. Quase um ano, dois anos depois é que começámos a conhecer os 

amigos, os colegas. Não foi assim muito fácil. Porque tínhamos tendência a estarmos 

só nós que nos conhecíamos. Depois para conhecermos os outros, para ir para casa 

conhecer, como todos vivíamos no lar. Porque eu por exemplo, não tinha nenhuma 

família em S. Tomé. Toda a minha família estava no Príncipe.  

Entrevistadora: E como é que era a sua relação com os professores durante o seu 

percurso escolar? 

Entrevistado: Foi boa, porque é outra coisa. Eu quando cheguei a S. Tomé – porque 

antigamente era 1º ano de liceu, 2º ano de liceu, 3º ano de liceu, 4º ano, 5º ano, que 

hoje em dia é o 12º ano. 1º ano de liceu era a 7º classe, hoje em dia – eu depois de 

chegar a S. Tomé, em ‘73/’74, que era o 1º ano de liceu, passei para o 2º ano de liceu. 

Depois, em ’74 deu-se o 25 de Abril, foi uma altura um bocadinho conturbada. 

Conturbada porque foi a saída dos professores. Pronto, os portugueses, não é, porque 

é a transição. Alguns professores portugueses vieram embora, os militares que eram 

também portugueses, tiveram que vir embora e nesta altura, ’75 houve a 

independência e começaram a ser recrutados professores, quando deu a 

independência, ’75, eu estava já no 3º ano de liceu, que é o 9º ano. Teve que vir os 

cubanos, saíram os professores portugueses, para dar continuação. S. Tomé e Príncipe 

aceitou essa diplomacia em termos educacionais com muitos professores cubanos que 

vieram substituir os portugueses. E também alguns são-tomenses que estavam a 

estudar também fora, sobretudo aqui em Portugal – uns já tinham concluído, outros 

não tinham concluído ainda os estudos – foram também apoiar o movimento cívico. 

Foi uma altura um bocadinho conturbada. 

Entrevistadora: Mas diga-me uma coisa: antes do 25 de Abril, como é que caracteriza a 

sua relação com os professores? Como aluno, como é que era a sua relação com eles? 

Entrevistado: Boa, nunca tive nenhum problema com os professores porque eu depois 

era… gostava muito de desporto e comecei por ser jogador de futebol. Porque eu, só 

para voltar um bocadinho atrás, eu pertencia à mocidade portuguesa ainda e a 

primeira vez que eu saía de Príncipe para S. Tomé, foi num 10 de Junho que é dia de 

Camões. Foi a 1ª vez que saí de Príncipe para S. Tomé. E estávamos a falar nos anos 

’70, que a nível da Mocidade Portuguesa fomos jogar futebol de salão e apresentar 



uma classe de ginástica em S. Tomé. O nosso instrutor eram os militares, está a ver? 

Foi a 1ª vez que eu saí de Príncipe para S. Tomé, num vaso de guerra onde as vedetas 

eram militares. Não fui de avião, como as duas ilhas a distância uma da outra ainda são 

120km de mar, é que fui a primeira vez de Príncipe a S. Tomé no navio de guerra da 

marinha portuguesa. 

Entrevistadora: E como é que era a sua relação com os colegas? 

Entrevistado: Foi sempre… não houve nenhum atrito porque sempre fui uma pessoa 

de relacionamento fácil.  Havia um ditado que a minha mãe sempre dizia: ‘Viver não 

custa, saber é que é!’. E desde muito novo, incutia-me. Quando chegava num sítio que 

é estranho, não é, primeiro conhecer e, uma coisa que a minha mãe sempre me 

ensinava e que eu sempre meti na cabeça: ‘Aprende e deves estar com pessoas que 

sabem mais que você, para aprenderes.’. E saber escolher os amigos. Pronto. Porque 

estávamos a sair do Príncipe, a estudar em S. Tomé com 12 anos de idade, entregue a 

nós por um lado, pelo responsável. Mas também dependia muito de nós o nosso 

comportamento, saber estar para o futuro. Então os conselhos, sobretudo que a minha 

mãe dava-nos é isso. Tem que saber estar, saber comportar e aprender sempre com 

quem sabe mais. E sempre foi o lema a seguir. Eu depois de estar no 3º ano de liceu, 

que hoje em dia é o 9º ano, entrei na vida desportiva, como… de atletismo. Devo dizer 

que eu apareci no atletismo… fizemos a grande jornada de desporto lá. Tinha feito pela 

1ª vez em S. Tomé. Como aluno, participei. E eu próprio não conhecia os meus dotes 

ligados ao atletismo. E na altura, o meu professor de Educação Física era um militar 

português – recordo-me – e disse-me: ‘Ó Paraíso, era bom que fosses para atletismo, 

fazer provas conjuntas de atletismo.’. Porque eu gostava só de futebol, era guarda-

redes. Então fui, para o Estádio Nacional. E havia uma prova combinada, tinhas de 

correr, tinha de se saltar, tinhas que lançar, os três. Tipo, então, tinha de fazer uma 

prova de velocidade, uma prova de resistência, o salto em comprimento e um 

lançamento, ou peso ou dardo. A peso era fraco, não fui. Mas ganhei a corridas e 

ganhei ao salto. Ainda recordo bem e o meu professor dizia: ‘Estás a ver?’. Eles 

registavam. Naquela altura eram muito boas marcas, eu era bom. E incentivavam-me 

para eu ir para atletismo. Eu bem dizia: ‘Isso cansa muito as pessoas!’ (risos). ‘Mas, 

Paraíso, os resultados que tu tens aqui, podes chegar muito longe.’. ‘Está bem.’. E ele 

conseguiu-me de facto mobilizar. Eu recordo-me de um dia, eu saí da aula de Educação 

Física, a ir para casa – porque ainda andávamos sempre quase um quilómetro para 

chegar a casa – e eu passei pelo Estádio Nacional para ver lá os atletas a correr. E como 

eu estava equipado, vinha com t-shirt, com a minha sapatilha e calção, eu entrei assim 

no estádio e estava lá um treinador, alemão. Disse para mim: ‘Não foi você que 

ganhou as provas de atletismo?’, disse ‘Fui eu.’, ‘Então você não quer experimentar 

aqui correr com outros colegas?’, eu disse ‘Não…’, ‘Vem, vem, vem!’. Pronto e entrei. 

Então fui à pista com outros que já estavam lá a treinar. E fizemos um teste de – acho 

que eram 80 metros – ganhei todos. Ele disse: ‘Tem que vir, tem que vir!’. Incentivou-

me. É por isso que eu entrei no atletismo e não fui mau porque eu devo dizer que 



representei o país em muitas competições. Em 1983, o primeiro campeonato do 

mundo de atletismo que se realizou em Helsínquia, eu é que fui representar S. Tomé e 

Príncipe. Depois fui para muitas provas internacionais. Depois, a partir daí, quer dizer, 

é engraçado, futebol para sair, era mais difícil porque tinha que ter o conjunto, mas 

quando era atletismo, eu sozinho podia representar o país, trazia medalhas. É por isso 

que eu segui, desde 1978 até ’85 para vir para Portugal, fui atleta de alta competição., 

participei em muitas provas internacionais. 

Entrevistadora: Voltando um bocadinho atrás, como é que se deu com os professores 

cubanos que entretanto chegaram? 

Entrevistado: Olhe, quando os cubanos chegaram em S. Tomé, pronto, como houve 

uma mudança de regime na altura, não foi muito fácil a gente recebê-los porque eles 

estavam a falar espanhol. Nós não percebíamos. Se bem que, como a nossa língua 

oficial é português, é mais fácil um português perceber o espanhol do que um 

espanhol perceber o português, você já ouviu isso, não é? Mas não foi fácil essa 

adaptação. Pronto, saíram os portugueses, estávamos habituados a uma coisa, depois 

os professores espanhóis. Mas os professores espanhóis depois estavam muito mais 

ligados para a área de ciências: físico-química, ciências naturais, matemática. Eram 

mais desta área. Porque quem continuava a lecionar história – porque depois começou 

a haver o clima a nível da cooperação portuguesa com são-tomense, porque depois 

começaram a ir professores cooperantes. O quadro já era outro. 

Entrevistadora: Mas diga-me uma coisa: quando se deu o 25 de Abril e depois quando 

começou a haver, depois da independência, qual é que era o sentimento que havia nos 

estudantes em relação a Portugal e a esses professores que se foram embora? 

Entrevistado: Mal, porque nós entendíamos que… porque havia na nossa cabeça, onde 

nós podíamos vir a estudar bem, era em Portugal. Não tínhamos outro horizonte, em 

termos de outros países, para vir estudar. Porque Portugal para nós é que era o nosso 

marco, era a nossa orientação. Com a saída dos portugueses, quem nos orientava, e a 

chegada dos cubanos perturbou-nos um bocado. Dizíamos: ‘Epá, mas como?’. Porque 

a entrada dos cubanos, eles reforçam a cooperação. Para além de estudar, os 

estudantes eram para ir estudar em Cuba. Estudante para ir estudar na União 

Soviética, o dito bloco de leste na altura. E havia a nossa tradição, tanto nossa, como 

dos nossos pais, sítio bom para vir estudar, onde se aprende, é Portugal. Porque é aí é 

que está a matriz, não é outros países. E isto fazia, sobretudo os pais, os mais velhos 

que sabiam, havia muita relutância de deixar os seus filhos vir estudar num outro sítio 

que não fosse Portugal, nomeadamente para Cuba, para a União Soviética, para a 

Bulgária, para a Checoslováquia, aqueles países, havia muita relutância. Bem, mas o 

que é que acontece? São estes países, logo depois da independência que abriram a sua 

bolsa para S. Tomé e príncipe, enquanto Portugal também continuou a apoiar S. Tomé 

e Príncipe, um ano em que o secretário de estado, a nível da cooperação, mandando 

os professores cooperantes que S. Tomé achava que deviam ir, sobretudo ligados a 



línguas. Para português, para história, mesmo para geografia, eram os professores da 

cooperação portuguesa que estavam lá. Portugal continuou com essa cooperação, 

também bolsas de estudo para vir estudar. Só que como é uma coisa nova os países de 

leste e o próprio estado são-tomense orientava dos estudantes para ir estudar nestes 

países. Mas, tradicionalmente, os mais velhos diziam: ‘Não, estudo é para Portugal 

porque aí é que está a matriz.’. Eu ainda recordo quando diziam: ‘Estou a ir estudar 

para Cuba, para a União Soviética.’, ‘Ah esses países não são bons. Portugal, ok, isso 

aqui a gente…’. Aqui é que se vinha. Porque eu, por exemplo, na altura já tinha feito o 

7º ano, desde 1979, mas não vim logo estudar. Fiquei a fazer atletismo de alta 

competição. Mas, por um lado, estava à espera de uma oportunidade de vir a Portugal 

estudar. Porque quando eu fiz o 7º ano, fiz também um curso de agentes do centro de 

Educação Física para dar aulas. E naquela altura, tanto Cuba, União Soviética, aqueles 

países, também tinham bolsas para ir fazer a licenciatura em Educação Física. Recordo-

me perfeitamente, nas nossas reuniões, vinham essas bolsas e diziam: ‘Olha, estão cá 

as bolsas para Cuba, para a União Soviética, da licenciatura de Educação Física. Seria 

bom que o X,  que tinha feito o 7ºano...’ Eu: ‘Desculpe lá, não, eu ainda quero correr, 

quero representar o país.’. Mas, por um lado, havia concílio a dizer: ‘Eu não quero 

estudar para estes países, que não for Portugal.’ E foi assim que eu vim para aqui. 

Entrevistadora: E as pessoas que iam, por exemplo, para Cuba, pronto, fala-se 

espanhol e é capaz de se entender, mas na União Soviética, como é que era a língua? 

Entrevistado: Tinham que aprender a língua. Tinham que ficar um ano ou dois anos 

para aprender o russo depois para entrarem na escola.  

Entrevistadora: Porque é que, quando terminou o ensino secundário, porque é que 

quis tirar o curso de agente de Educação Física? 

Entrevistado: Não, eu fiz em S. Tomé porque pediram-me para dar aulas de Educação 

Física. 

Entrevistadora: Depois de ter terminado o secundário? 

Entrevistado: De terminado e eu estava no atletismo. Então, em S. Tomé, fez-se lá um 

pequeno curso de direção geral de desporto que durante 9 meses fiz o curso de 

agentes docentes de Educação Física. Logo que terminei comecei a dar aulas aos 5º 

anos, 6º anos, pronto. Mas concomitantemente também fazia alta competição. A 

minha vida era dar aulas – havia uma ou duas turmas só que eu dava aulas – de resto 

era para treinar. 

Entrevistadora: Mas porque é que quis ir dar aulas? 

Entrevistado: É uma boa pergunta porque, naquela altura que eu sei de depois ter 

bolsa, tinha de meter o currículo e isto.  

Entrevistadora: Para ganhar a bolsa, tinha que ter… 

Entrevistado: Para ganhar a bolsa tinha que dar contribuição ao país e o meu era dar 

aulas. E também, por outro lado, também era uma forma de sobrevivência. Os meus 



pais estavam no Príncipe, não é, pronto, a gente tinha 17/18 anos, pronto, também 

estávamos já autónomos, para não sobrecarregar mais os meus pais. Porque o lar de 

estudante, havia uma contribuição que os meus pais pagavam, pronto e já se 

sentiam… os amigos só andavam com ele, mesmo o diretor disse: ‘Não, não precisa de 

dar aula, tens o…’ 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Então nessa altura não pensou que ia fazer disso a sua vida? Não 

pensou que a sua vida fosse dar aulas o resto dos anos? 

Entrevistado: Não, quer dizer, o meu objetivo era que eu tinha que fazer uma 

licenciatura. Tinha que estudar. 

Entrevistadora: Mas não sabia ainda qual, ou já sabia? 

Entrevistado: Não, tinha duas. Que era fazer medicina, ramo medicina desportiva ou 

fazer Educação Física. 

Entrevistadora: Sempre ligado ao desporto. 

Entrevistado: Sempre ligado ao desporto. 

Entrevistadora: À docência…  

Entrevistado: À docência, pronto, isso estava muito claro, logo que eu entrei, depois 

da vida desportiva, estava claro: ou fazia medicina desportiva ou fazia licenciatura em 

Educação Física. Estava muito claro, já naquela altura, o que eu queria fazer. 

Entrevistadora: E naquela altura o que é que achava que era ser professor? Quais é 

que eram as expetativas que tinha em relação à profissão, do que é que era ser 

professor naquela altura? 

Entrevistado: Era sobretudo para ensinar. E depois era um cargo, na altura, que tinha 

algum estatuto social, na altura ser professor. E como eu gostava de estar com outras 

pessoas, de ensinar, de partilhar e achava, como professor, que podia dar o meu 

contributo. 

Entrevistadora: Quem é que acha – e agora estou a fazer esta pergunta, porque 

estamos a chegar a um ponto da história em que já está a começar a trabalhar e 

portanto, o percurso escolar fica um bocadinho para trás – quem é que o influenciou 

mais ao longo do seu percurso escolar? 

Entrevistado: Bem, é assim: eu quando cheguei aqui a Portugal, eu tinha um amigo e 

colega que também já tinha estado aqui em Portugal, que na altura tinha feito 

instrutores de Educação Física. Ele tinha vindo a Portugal de ’75 a ’78. E ele quando 

voltou a S. Tomé, trabalhava na direção de desporto e foi um dos meus treinadores de 

atletismo. E quando, em 1983, que eu ia para campeonato do mundo em Helsínquia, 

eu vim estagiar aqui em Portugal. E quem foi o meu orientador do atletismo foi o 

professor Moniz Pereira, do Sporting. E isso fez com que eu conhecesse, na altura já o 

Carlos Lopes, o Fernando Mamede, o Rogério Castro, que eram da elite do atletismo 

português. E eu, como a minha disciplina no atletismo era meio fundo, porque eu vim 



para fazer 800m em Helsínquia, eu treinava com eles. Estamos a falar em 1983. E 

quando terminámos a prova em Helsínquia, ainda fui para alguns meetings em 

Estocolmo, ainda fui a Montpellier, em França, depois. Mas o meu professor, o Moniz 

Pereira, já me estava a dizer que eu tinha de regressar rapidamente para vir correr no 

Sporting. Mas eu disse a ele que não, que não dava para eu na altura regressar 

imediatamente porque eu tinha um último compromisso com S. Tomé e Príncipe que 

eu tinha uma prova, campeonato africano que seria em Rabat, Marrocos. E que seria 

em ’85. Só depois disto é que eu… E foi isso que aconteceu. Depois de eu chegar aqui 

em ’85, este meu colega que já tinha feito instrutor, veio para Portugal porque era a 

escola em Educação Física, depois entrou no Instituto Superior de Educação Física. 

Então, todas aquelas pessoas que tinham feito bacharelato, foram convidadas para 

virem fazer licenciatura, num plano especial. E quando eu cheguei em ’85 encontrei-o. 

Aliás, nós comunicávamos sempre. É por isso que quando eu vim, já tinha sítio para 

estar, ele mostrou-me a escola toda, o  ISEF, o Instituto Superior de Educação Física, 

curiosamente. Mas aquele ano em que eu vim, em ’85, tinha que fazer o 12º ano. E no 

’86, quando entrei, os colegas que entraram comigo como caloiros, pensavam que eu 

já estava há muito tempo na escola porque eu conhecia a escola toda. E foi uma das 

pessoas que bastante me influenciou, de facto, para fazer Educação Física. E depois 

com quem eu segui o ramo desportivo.  

Entrevistadora: Mas diga-me uma coisa: para conseguir, para arranjar força e 

motivação, para conseguir chegar ao ensino secundário, que foi algo inédito no seio da 

família, quem é que acha que foi a pessoa que mais o motivou, que mais o influenciou? 

Entrevistado: A minha mãe. A minha mãe dizia que eu tinha que estudar. Porque eu 

nas férias ia ao Príncipe e pronto, lá a minha mãe motivava-me, como eu estava a 

estudar e gostava, a minha mãe foi uma das grandes impulsionadoras. Que tinha que 

estudar, não é? Por um lado. E por outro lado, devo dizer que são duas ilhas. Mas 

nessas coisas é como o Continente e Madeira, não é? Porque a capital está na Ilha de 

S. Tomé e quem beneficia de tudo mais, sempre é a capital. E porque entre essas duas 

ilhas, só para fazer duas ressalvas, nós não temos problemas étnicos lá, mas a origem 

dessa gente, que foram viver nessas duas ilhas era um bocado de origem diferente. 

Enquanto que em S. Tomé, muita dessa gente, muito de S. Tomé – porque tem duas 

etnias, que é chamado o forro, depois eu vou explicar. E o outro é os angolares. Forro 

vem de quando D. João V aboliu a escravatura, todas aquelas pessoas tiveram a carta 

de alforria. E de escravos a homens livres é que vem a palavra forro. E os angolares 

que é uma população mais de índole piscatório, que fica numa parte, num recanto de 

uma Ilha de S. Tomé, que é zona sul, dizem muito que essa gente veio do continente 

mas do povo bantu, que veio do norte para sul de S. Tomé. Que é sul de S. Tomé, que é 

norte de Angola. E o homem forro tinha muito mais a ver com o homem que ficou 

escravo-livre, com o aparecimento da carta de alforria, da abolição da escravatura. E 

na Ilha do príncipe, há muitas mais pessoas que vieram – porque a Ilha do Príncipe está 

muito mais perto do continente africano – e a origem de muita gente do príncipe vem 



mais da costa africana, nomeadamente mais da Nigéria. É por isso que estes dois 

povos, cada um tem a sua língua crioula, língua mãe. O que nos une fortemente é o 

português. Todos falamos português, mas quando cada um está a falar o seu dialeto, já 

não é a mesma coisa. Tanto da língua do Príncipe que se chama linguee, o forro, que é 

de S. Tomé e o angolar que é em S. Tomé, porque o angolar também tem o seu dialeto 

que nos une tudo também. Isto só para dizer que no Príncipe, pela sua pequenez – o 

Príncipe só tem 101km2, S. Tomé tem 1000 e tal Km2, que é maior. Príncipe só tem 

cerca de seis ou sete mil pessoas. S. Tomé tem mais, porque hoje em dia, a população 

ronda cerca de quase 150 mil pessoas. Só para ver a diferença. E no Príncipe, por 

razões de aculturação portuguesa, porque nós fomos altamente aculturados, de tal 

forma, em termos culturais, para eu aprender a falar o dialeto da minha terra, eu não 

ouvia os meus pais a falarem isso em casa. Tinha que ser com a minha avó com quem 

eu ia para a roça. A roça é como ir para o campo. Eu ia lá nas férias acompanhá-la, que 

eu ouvia ela falar com outras colegas dela. E nós em casa, os pais só falavam 

português. A aculturação era forte. 

Entrevistadora: Mas eles passaram só a falar português, porquê, porque razões? Não 

eram obrigados, ou eram? 

Entrevistado: Era a língua que se tinha que falar, então, tinha o regime português, era 

o regime colonial. Ias falar qual língua? Tinhas que falar português. Na escola, nos 

hospitais, toda a gente tinha que falar português.  

Entrevistadora: Mesmo em casa? 

Entrevistado: Mesmo em casa. Porque depois diziam aos nossos pais que o português 

é que é bom. Porque o seu filho não pode falar outra língua. ‘Porque a outra língua é 

língua de bicho. Não é bom.’. É por isso que, culturalmente, o homem são-tomense 

tem que sentar à mesa com prato e com talheres e com guardanapo à frente. O que 

você vai para muitos continentes em África, não é nada disto. Até nesse aspeto 

cultural, na forma de estar, na educação à mesa, quando o pai senta à mesa, toda a 

gente tem que estar na mesa. Só se levanta da mesa quando o pai levantar. A 

aculturação foi… e aliás é uma ilha pequena. E toda a gente tem que falar português. 

Em S. Tomé, como era maior, em termos de dialeto, ainda era assim… mas na Ilha do 

Príncipe a aculturação era fortíssima, muito forte. E tu estás em S. Tomé. E o que é que 

acontece? Depois da independência, se havia esse desequilíbrio já entre as duas ilhas, 

mesmo em desenvolvimento, S. Tomé tinha tudo, Príncipe não tinha. Porque, pela 

insularidade, nós estamos no meio do oceano Atlântico, por um lado. Então são duas 

ilhas divididas, são duplas insularidades. As coisas no Príncipe são mais caras do que 

em S. Tomé porque os navios só aportam em S. Tomé, depois têm que levar as 

barcagens para o Príncipe. Está a ver, não é? Pronto. Depois da independência, não 

houve um esforço para corrigir essas desigualdades. É por isso que quando eu saí de 

Príncipe para S. Tomé, depois estavam-me a acompanhar de mais de perto porque 

estava muito mais, consideravam-me já até uma elite. Porque era o primeiro grupo a 



sair do Príncipe e a ir estudar para S. Tomé, aprender as coisas, a ter conhecimento. E 

nós questionávamos essa questão desse desnível, porque nós sentíamos que ‘nós até 

somos os donos. Somos a referência do Príncipe e que nós é que tínhamos de ir ajudar 

em termos de conhecimentos para desenvolver o Príncipe’, que era engraçado. E 

reivindicávamos e pronto. Se bem que o regime da independência era um regime 

monolítico, um bocadinho de opressão, não tinha liberdade de expressão e tal, mas 

nós reivindicávamos. E essa consciência vinha-nos a nós dessa desigualdade, percebe? 

Era por isso, era só para explicar, para situar. (risos) 

Entrevistadora: Sim, sim, mas foi… 

Entrevistado: Para situar-te bem nisto. 

Entrevistadora: Então, depois de terminar o ensino secundário, esteve cinco anos 

dedicado ao atletismo… 

Entrevistado: Sim, a correr, sim. A representar o país… 

Entrevistadora: Ia dando algumas aulas… 

Entrevistado: De Educação Física, para ganhar algum dinheiro para eu mandar para a 

minha mãe porque eu dizia: ‘já não é preciso vocês mandarem-me dinheiro.’. Queria 

retribuir, porque eu recordo-me, até quem me pagava os meus estudos eram os meus 

irmãos. Estavam na ilha a trabalhar, um era eletricista, outro não sei quê, e diziam: 

‘Não, quem paga o estudo do X somos nós, pai.’. Eles contribuíam, eles mandavam 

dinheiro para S. Tomé. Depois de eu começar a trabalhar eu dizia não e enviava para 

eles também. Retribuía também isto.  

Entrevistadora: E depois como é que surgiu a oportunidade para vir estudar para 

Portugal? 

Entrevistado: Como eu disse, eu vim em ’83 e já tinha essa influência desse meu 

colega. Também com essa malta que… Moniz Pereira, conheci outros lá na… Porque o 

centro de estágio desportista era lá mesmo na Cruz Quebrada e o ISEF também era 

mesmo lá. Então, comecei… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Mas veio através de uma bolsa, ou não? 

Entrevistado: Não, eu vim em ’83 no estágio para preparar para o campeonato do 

mundo. Depois, como eu lhe disse, voltei e só em ’85 é que vim. Agora é engraçado, 

quando eu voltei do campeonato do mundo para S. Tomé, tive um encontro com o 

governo, digamos, na altura, sobretudo com o ministro da educação, ministro do 

desporto. Primeiro era para explicar, falar com eles como é que foi o campeonato do 

mundo, como é que aquilo correu de uma forma informal. Mas, dado um momento da 

conversa, eu exortei-os: ‘eu, quando quiser vir embora estudar, como é que é?’. E eles 

disseram: ‘Você pode escolher qualquer país do mundo para ir estudar porque você é 

o nosso símbolo, você é a nossa bandeira, você representa-nos.’. Porque é que eu os 

alertei logo? Porque havia a tendência de que toda a gente tinha que ir para a União 



Soviética ou Cuba. Toda a gente que vinha estudar para Portugal, era contra a 

revolução. Porque aqui em Portugal, vinha-se aprender as ideias liberais, desde 

democracia e era um perigo para a nação são-tomense. Está a ver? Isso é que pairava 

no poder político. Mas, digamos, mas os filhos deles vinham para Portugal estudar, 

isso é que é engraçado. E diziam ao povo isto, mas os filhos destes dirigentes vinham a 

Portugal estudar. E naquele encontro eu aproveitei para dizer aos responsáveis ‘Como 

é que é?’ e eles disseram: ‘Não, você pode escolher!’. Até lhes disse: ‘ Olhe, eu quero 

vir embora para Portugal porque eu até deixei já aqui algumas orientações, que eu 

quero vir continuar, vir correr no Sporting…’. E então, pronto, disseram-me logo: ‘não, 

você pode escolher qualquer país.’. Mas eu disse, eu tinha o campeonato africano em 

’85, só depois dessa altura é que eu… De facto, eu quando voltei do campeonato 

africano de atletismo, a S. Tomé, fui à minha terra – Príncipe, ver os meus… o meu pai 

já tinha falecido, a minha mãe. E eu disse: ‘Olha, agora eu vou para outra etapa. Agora 

eu vou acabar os estudos.’. Mas logo a minha mãe perguntou: ‘Onde é que tu vais?’, 

eu disse: ‘vou para Portugal.’, ‘Ah!’ (risos).  

Entrevistadora: ‘Ah, então está bem.’ (risos) 

Entrevistado: ‘Ah, Portugal está ok!’ E eu quando cheguei a S. Tomé, pronto, fui ter 

outra vez com o ministro da educação, na altura disse: ‘Olha, já que eu me vim embora 

estudar…’. E pronto, deram-me toda a diligência e vim. 

Entrevistadora: Eles é que trataram então dos papéis, das autorizações? 

Entrevistado: Sim, bolsas, porque naquela altura Portugal tinha à disposição em S. 

Tomé e Príncipe, creio, cerca de 40 a 50 bolsas por ano. Mas só utilizava poucos alunos 

porque havia essa panóplia. ‘ Não venham para Portugal porque Portugal…’ De resto 

iam para a União Soviética e Cuba. Poucos alunos iam para Portugal, até porque eles 

nem encorajavam, era só para uma elite que, pronto… mas eu disse, pronto, vim 

embora para Portugal e cheguei aqui em 5 de Novembro de 1985. 

Entrevistadora: E depois como é que escolheu qual é que foi o curso? 

Entrevistado: Não, eu já sabia que queria Educação Física.  

Entrevistadora: Quando é que tomou essa decisão? 

Entrevistado: Desde S. Tomé, quando eu fiz o agente docente comecei a dar aulas. 

Porque antes disso, havia sempre: ou fazia medicina desportiva ou Educação Física. 

Mas quando eu fiz o agente docente de Educação Física eu tinha já decidido a 

Educação Física. 

Entrevistadora: Ou seja, experimentou, gostou… 

Entrevistado: Gostei, pronto, era Educação Física que eu queria. 

Entrevistadora: E do que é que gostou em dar aulas? 

Entrevistado: Porque eu sabia que só aqui eu podia transmitir os meus 

conhecimentos, a ensiná-los. Isso é a minha matriz fundamental. Eu até dizia que podia 

vir a ser treinador, vir ensiná-los atletismo, pronto.  



Entrevistadora: Então, veio para cá, e como é que foi a entrada na faculdade? 

Entrevistado: Bem, agora, depois de chegar aqui em ’85, não é, como disse, tínhamos 

que fazer o ano 0. Que foi o 12ºano. Ainda eu recordo, hoje em dia já não existe a 

minha antiga escola, era em Algés. Hoje em dia tem um viaduto que termina lá. Eu 

morava na Cruz Quebrada. 

Entrevistadora: Sozinho? 

Entrevistado: Não, esse meu colega que estava cá, morava com ele. Como ele já 

preparou-me o quarto e a casa, porque encontrámos por acaso uma boa senhoria. E 

era engraçado – só para dizer – ela dizia: ‘É de S. Tomé’, ‘ah são muito respeitados, não 

tem problema.’ Eu recordo que ela até abandou a casa que era R/C, foi viver para 

outro sítio e deixou a casa para nós. Porque éramos cinco são-tomenses que 

estávamos lá a estudar, do qual o meu colega estava lá, mas tinha preparado também 

um quarto, quando eu cheguei, ele foi ao aeroporto me procurar, em ’85 e levou-me 

para casa. No dia seguinte, fomos à embaixada para entregar os papéis e para 

formalizar a bolsa com a cooperação. E levou-me para a escola onde ia fazer o 12º, que 

era mesmo em Algés e pronto. Devo dizer que esse passo foi fundamental para o 

sucesso porque havia a experiência de outros colegas que vieram que não tinham 

ninguém, eles já receberam essa primeira orientação. Há muitos que até hoje não 

terminaram o curso. Porque é fundamental, essa chegada e esse primeiro 

acolhimento. Devo dizer que isso é que me inspirou que nós fundássemos a associação 

de estudantes, a primeira associação de estudantes de S. Tomé e Príncipe, foi criada 

pelo meu grupo. Porque vi o que era importante estar alguém no aeroporto a receber 

uma pessoa que não conhece nada disto que é um mundo totalmente diferente em 

grandeza, em pessoas, vir estudar e que não tenha esse pequeno apoio. Pelo menos é: 

‘Se vais aqui morar, arranjo-te um sítio para estar, tua escola é aqui, o transporte que 

se deve apanhar é este, a tua cantina é aqui.’. Essas primeiras coisas é a base de 

sucesso aqui entre nós. Eu não tive esse problema, o meu colega foi-me procurar no 

aeroporto, ‘vais morar aqui.’, levou-me à cooperação, levou-me à embaixada, levou-

me à escola, ajudou-me a fazer a matrícula, pronto. 

Entrevistadora: E como é que foi a integração nessa escola? Como é que foi a entrada 

nessa escola? 

Entrevistado: Eu depois, curioso, eu depois de chegar na escola em Algés, para estudar 

o 12º, não é, eu já era mais velho do que todos. Porque naquela altura, não se vinha 

estudar cedo para Portugal. Eu quando cheguei para vir estudar em Portugal tinha 23 

anos. 22/23 anos. 

Entrevistadora: E os seus colegas tinham 17. 

Entrevistado: Miúdos de 16/17 anos e eu já sabia o que é a vida. E já tinha muito mais 

maturidade do que é a vida. Fui professor, percebe, e já sabia o que era isso. Muitas 

das atitudes que eles tinham eu dizia: ‘Epá, isso não é próprio, quer dizer…’. E eu 

destacava-me, reservava-me, porque dizia ‘bem, também são adolescente, de 17 anos, 



não é? Não sabem a responsabilidade.’. Mas eu, como já tinha essa idade, tinha 

passado no mundo laboral, já tinha outra visão. Porque o meu objetivo era estudar e 

era isso que eu tinha que fazer. Obviamente, que da minha modéstia à parte em 

termos de humildade, porque obviamente já tinha deixado de estudar há algum 

tempo, para vir apanhar o ritmo não era fácil, eu colaborava com eles, não tinha 

problemas em dizer que tinha dificuldade nisto. Embora sendo mais velho, eram mais 

novos, é desde essa altura que eu reparei do povo português, da sua solidariedade. 

Não é de agora, não, desde essa altura. Porque eram miúdos de 16/17 anos, eu tinha 

22 anos, mas chegava ao pé deles, acolhiam-me. Eu dizia: ‘epá, tenho essa dificuldade.’ 

É que é curioso, convidavam-me para ir para casa deles para estudarmos juntos, que é 

para apanhar o ritmo. Porque a gente tinha deixado de estudar e eles explicavam… 

Entrevistadora: E isso foi uma surpresa para si ou não? 

Entrevistado: Foi porque, a ideia que nós tínhamos do que é o homem branco. Eu… 

porque repara, embora quando eu estudei no liceu tinha os colegas brancos mas eram 

mais a situação de encontrar um na escola. Mas aqui não, eu vim viver numa outra 

sociedade. E em desvantagem, em termos de estudo. Como eu disse, deixei de estudar 

durante cinco anos. Voltei a vir estudar. Bem, o que eles sabiam e em termos de 

matéria eu estava muito descompensado. E foi aqui, quando eu dizia ‘eu tenho essa 

dificuldade na física.’, porquê? Eu tinha que estudar disciplinas básicas que eram a 

matemática, biologia, física, que era a área A para entrar em Educação Física. 

matemática não havia problema, mas em termos de física, biologia sobretudo, tinha 

que estudar com eles. Eu nunca tinha ido a uma biblioteca, mas aqui a gente ia muito à 

biblioteca reunir, fazer trabalhos de grupo, aquelas coisas aprendi com eles.  

Entrevistadora: Então mas ficou surpreendido porquê? 

Entrevistado: Porque eu pensava que ia ter alguma hostilidade.  

Entrevistadora: Estava a contar com isso.  

Entrevistado: Pois. Porque repare, eu como fiz atletismo muito tempo, porque 

atletismo torna uma pessoa muito responsável. Porque é você que está na pista, só 

depende o sucesso de você. Mas eu tinha um lema, tudo o que eu entrava era para 

ganhar. Se eu entrei nessa da licenciatura, tinha que ganhar. O espírito sempre foi 

esse, porque quando entrava na pista, tinha que dar o máximo porque eu tinha que 

ganhar. E incutiu-me em termos de saber estar, de procurar um grupo muito reduzido 

de amigos para estar com eles. Nada de festa, nada de bebidas, nada disso. Porque se 

eu entrava naquela vida, comprometia-me bastante. E eu também percebi muito cedo 

que com o atletismo eu podia ir conhecer o mundo, e também me apercebi muito 

cedo que com o atletismo eu podia vir a ser alguém. Percebe? Havia na minha cabeça 

isso. Eu podia conhecer o mundo como eu conheci muitas partes do mundo e através 

do atletismo também, podia amanhã vir formar e ser alguém em termos de alguma 

formação. Eu apercebi-me muito disto. Então, mesmo dentro de S. Tomé eu tinha um 

grupo que era só de atletas com quem me dava. Escolhia os amigos a bem dizer, para 



estar com eles. E depois havia também outra coisa, tornava-me uma pessoa muito 

individual. Porque você está numa modernidade que é individual. Só dependia muito, 

percebe? Mas pronto, eu esforçava-me também para estar com os outros a conviver. E 

quando eu chego aqui a Portugal, eu tinha essa desvantagem em termos de estudo. 

Tinha que mudar e saber estar, ser humilde. Sempre fui. Depois, ainda aqui, eu tive de 

fazer o 12º ano, como disse, e o nosso problema não era problema de média, mas 

tinha que terminar as três disciplinas com notas positivas. Depois já tínhamos a bolsa 

garantida para entrar na universidade. Porque vínhamos no âmbito da cooperação 

portuguesa- são-tomense, não é? Pronto. Ainda tive umas médias razoáveis. Tive 12 e 

13 e 11 e pronto. Entrei para a faculdade em ’86. Agora, cheguei na faculdade, era 

outra realidade, não é? Tive de fazer… as disciplinas propedêuticas, as práticas, não 

tinha problema, porque era muito bom no atletismo, natação, basquete, volley e 

depois também tinha rugby, todas as disciplinas propedêuticas, práticas. Mas depois 

tínhamos as teóricas, não é? As anatomias, as fisiologias, essas coisas todas, não é? 

Tinha mesmo que batalhar. E depois, eu quando cheguei, em ’85, além da parte 

escolar eu fui apresentar-me logo no Sporting. Recordo, eu acho que cheguei numa 5ª- 

feira, no dia seguinte eu disse ao meu colega: ‘eu tenho de ir para o estádio de 

Alvalade!’. Então fomos até Algés, apanhámos o autocarro 50 e parámos no Campo 

Grande. Depois ele foi comigo e eu chego lá, pergunto pelo professor Moniz Pereira. 

‘Ele está na pista.’. Porque o estádio de alvalade não é hoje o que era. Havia uma pista 

lá dentro. E entram comigo, eu aprecio, o Moniz Pereira lá estava e tal.Vim, 

cumprimentei-o e ele vira-se para mim: ‘Epá, só agora?! Já estou à espera há 2 anos!’ 

(risos). Foi assim: ‘mas já trouxeste equipamento para começar a treinar?’. Foi assim: 

‘Só agora, são-tomense? Trouxeste o teu equipamento para a gente começar a 

treinar?’ , eu disse: ‘Não, eu só me vim apresentar.’, ‘Epá, pensei… então, amanhã, 

sábado, quero-te aqui!’. Quer dizer, foi assim uma receção muito agradável. E ele 

disse: ‘Então…’, depois começámos na conversa e eu disse: ‘Não, agora eu já vim para 

estudar, ir para o ISEF.’ E ele disse: ‘Epá, boa ideia e tal mas amanhã apareces cá. Já…’, 

porque eu também já vinha preparado com o meu saco, com o meu equipamento dos 

todos.  

Entrevistadora: Claro, então quer dizer que teve de conciliar o atletismo do Sporting 

ao estudo? 

Entrevistado:Bem, e depois comecei a treinar no Sporting, não é? Ainda estava no 12º, 

ainda muito mais fácil porque eu estudava, eram três disciplinas só, era de manhã. 

Mas depois de entrar no primeiro ano da faculdade, a coisa apertou porque era de 

manhã e à tarde. De manhã era as práticas, à tarde eram as teóricas. Cansaço, não é? 

Bem, mas Moniz Pereira dizia-me, recordo-me, ele dava-me um plano de treino e não 

era preciso que eu fosse a Alvalade. Porque lá mesmo no estádio nacional, temos lá 

pista de atletismo, temos lá grande mata para correr. E muitas das vezes, a equipa do 

Sporting ia treinar lá também. Pronto, havia essa conciliação. Mas eu fiz no Sporting 

dois anos só. Porque os estudos começavam a… e a minha prioridade era estudar. 



Ainda fiz duas épocas no Sporting com o Moniz Pereira, mas estava já cansado porque 

foi muito tempo. Pronto e continuei a estudar com os meus colegas. 

Entrevistadora: E como é que foi fazer o curso? Encontrou, à semelhança do 12º, 

colegas que cooperavam… 

(entrevistado interrompe) 

Entrevistado: Sim, eu depois de entrar, pronto também quando entrei tinha 23 anos, 

os meus colegas tinham 18, tinham feito o 12º, 18/17 anos mas já vinham mais 

maduros porque já era a faculdade. Mas digo-lhe que não foi difícil. Porque tinha a 

noção, mais ou menos do que era o curso, era exigente, sobretudo as práticas. Pronto, 

como eu já tinha alguns conhecimentos também. 

Entrevistadora: Os conhecimentos daquela formação que tinha feito em S. Tomé 

serviram-lhe?  

Entrevistado: Serviu. Sobretudo na parte prática. Porque eu não dizia que tinha 

frequentado uma formação em S. Tomé, mas os professores quando me viam, pediam-

me muitas das vezes, já no 1º ano, se eu pudesse orientar uma aula prática. De 

atletismo já eu… Todas as técnicas, dominava, mesmo o vólei e o basquete. Porque 

esse curso em S. Tomé era muito mais prático. E quem nos fez o curso foram os 

cubanos e naquele ano, da cooperação cubana em termos desportivos, os melhores 

treinadores é que eles mandaram para S. Tomé, então consegui aprender muito bem. 

e quando vim fazer o curso, já não era novidade, foi o que foi. E na faculdade não tive 

problemas de integração, mesmo com os colegas, depois tinha de se fazer trabalho em 

grupo e foi curioso para mim, porque naquela altura não tínhamos computador, 

tínhamos aquelas máquinas de datilografar. E eu já sabia porque serviu-me no 

hospital. ‘Mas como é que tu aprendeste?’, ‘Ah, desde pequenino, eu é que batia os 

trabalhos todos.’. Serviu-me, porque o trabalho era feito, tinha que ser apresentado e 

aí serviu-me.  

Entrevistadora: Esse curso já era direcionado para o ensino? Ou tinha que fazer uma 

especialização depois? 

Entrevistado: Não, curiosamente. Os três primeiros anos eram tronco comum, da 

licenciatura. Depois, nos últimos dois anos podia ir para ergonomia ou para dança, ou 

para educação especial de reabilitação, ou para Educação Física mesmo, pura prática, 

parte pedagógica. Eu como já estava farto de dar aulas, eu escolhi educação especial 

de reabilitação. É por isso que a minha licenciatura é licenciatura em Educação Física, a 

especialidade do ramo de educação especial e reabilitação.  

Entrevistadora: Esse ramo permite-lhe fazer o quê? Não permite ir dar aulas para as 

escolas públicas?  

Entrevistado: Eu posso dar aulas mas tinha que fazer a profissionalização. Enquanto os 

meus colegas que seguiram o ramo de Educação Física, já tinham a profissionalização 

na sua parte do estágio. Eu fui fazer o estágio sim, mas na parte da educação especial 

de reabilitação.  



Entrevistadora: Mas se já sabia que queria dar aulas porque é que não foi logo fazer a 

profissionalização? 

Entrevistado: Eu fui também aprender outras coisas na educação especial. Por uma 

coisa muito curiosa. Porque esse meu colega teve um filho, tem um filho que tem 

síndrome de down, que é um mongoloide, que é uma população especial. E em S. 

Tomé e príncipe é que eu comecei a reparar, via muitos miúdos com essa 

característica, mas o que é que chamavam a eles? ‘Ah pá, é um filho que os pais 

fizeram fora de tempo, é um filho que é feiticeiro…’. Quer dizer, não se sabia que era 

uma coisa genética, que é a trissomia 21, problema de parte genética, mas 

caracterizava-se por uma coisa mal, para a família. E esse meu colega teve um filho 

com síndroma de down. Ele já não dizia que era essas coisas porque ele tinha 

conhecimento suficiente e sabia o que é que originava aquilo. Eu quando acabei o 

tronco comum, o 3º ano para o 4º, eu pensava, ‘eu era bom para educação especial de 

reabilitação porque eu queria fazer um trabalho em S. Tomé, ligado com as populações 

com educação especial.’ Isso partiu logo da minha ideia. ‘Gostaria de voltar para S. 

Tomé, de ir trabalhar com essa população. Agora é que eu estou a reparar que temos 

muito dessa população lá.’ Que é essa parte de síndroma de down e algumas crianças 

que têm problemas de aprendizagem. E o meu ramo cobria esta área. Que é a 

educação especial, parte de reabilitação. O que é que era a parte de reabilitação? 

Tinha muito a ver mais com a si nosoterapia, ginásticas adaptadas para pessoas, 

gerontomotricidade e apaixonei-me por esta área da população especial. Por isso é 

que eu nos dois últimos anos, fui fazer educação especial. Mas isso não queria dizer 

que eu não também não podia dar aulas. O tronco comum que nós tínhamos de 

Educação Física, era igual. 

Entrevistadora: Sim, não eram era profissionalizados. 

Entrevistado: Só que não era profissionalizante. É por isso que depois eu fiz o ramo de 

educação especial. Eu até estagiei numa APPA-CDE, uma associação portuguesa para 

doentes mentais, de ajuda, quando eu fiz o estágio. Mas a minha preocupação era, até 

aqui na minha tese, na altura de licenciatura, eu queria S. Tomé. Pelo menos, como 

não havia nada, para ter alguma base, fazer um levantamento das populações com 

necessidades educativas especiais. Mas eu não fui, porque sabe, nessa altura tinha de 

se escolher os temas e os orientadores davam um prazo não é? E implicaria S. Tomé e 

depois com estas coisas não havia muita abertura ‘o que é isso de educação especial e 

reabilitação?’ E de facto, eu não pude terminar… não fui fazer esse meu desejo. E… 

mas era esse o meu pensamento. 

Entrevistadora: Então depois terminou a faculdade e…? 

Entrevistado: Sim, mas só para contar antes, eu quando estive no 2º ano do curso, o 

EAC – Estudo de Apoio a Criança, convidaram-me para eu fazer parte do 1º projeto que 

houve aqui em Portugal com as populações dos bairros. Chamava-se projeto de 

intervenção comunitária. Eu estava na faculdade e um belo dia um colega meu – 



éramos amigos, ele estava no 3º ano e eu estava no 2º ano – veio ter comigo: ‘Ó 

Paraíso, como disseste que já deste aula de Educação Física, até mostraste umas 

coisas, há umas colegas nossas que não é do nosso curso, que é de política social no 

ISCSP – Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas’ que estava aqui na Junqueira, 

‘querem fazer estágio de política social num bairro, na Urmeira, que é aqui na 

Pontinha, através do EAC, elas precisam de um monitor de Educação Física, que é uma 

pessoa para lhes suportar de orientação ao estágio de terreno. E como eu sei que tu já 

foste professor e eu já vi… não querias?’, eu disse: ‘Porque não? É uma experiência!’ 

Estava no 2º ano do curso. E ele como era amiga delas, falava com elas e vieram ter 

comigo. Eu disse: ‘Ok.’ Então no dia seguinte combinámos e levaram-me para o Estudo 

de Apoio a Crianças – EAC. Dra. Manuela Eanes era presidente do Estudo de Apoio à 

Criança. Disseram, ‘ele está aqui’ e quando ela soube que eu sou de S. Tomé foi porque 

eles têm lá um papagaio, quando o marido fez visita, quando era presidente, foi a S. 

Tomé, gostou muito daquilo e tal… Mas naquela altura depois disseram: ‘Mas nós 

vamos pagar-te, vamos pagar-te um vencimento.’. Mas eu disse: ‘Olhe, mas eu só 

posso ir para bairro uma vez por semana, porque eu só posso…’. Eu que escolhi o 

horário das 16h às 17h30 e tudo o mais, escolhi. Entrei nessa equipa. E pagavam-me. 

Eu recordo-me, o que me pagavam naquela altura, relacionado com a bolsa que eu 

recebia, quatro ou cinco vezes mais. É por isso que eu não tive o problema de ter tido 

dificuldades de ter a bolsa. Não. Porque era um individuo muito organizado, no 2º ano 

eu entrei para esse projeto… 

Entrevistadora: E como é que foi trabalhar nesse projeto? 

Entrevistado: Foi isso. Procuraram um monitor de Educação Física. 

Entrevistadora: Mas com que tipo de miúdos é que trabalhava? 

Entrevistado: Com população, com miúdos com problemas sociais, de bairro. É um 

bairro, da Urmeira, era miúdos com problemas de integração, mas vou-lhe dizer que 

eram miúdos portugueses brancos. Não eram miúdos africanos não. Eram miúdos 

mesmo aí dos bairros marginalizados. E bairros com problemas de drogas, esses 

problemas todos. E eu ia para lá trabalhar com eles, em atividade desportiva. E quando 

chego no bairro e que souberam que eu estou a fazer Educação Física, olha ainda foi 

melhor porque fui ajudar a organizar um clube do bairro. (risos) Santa Maria da 

Urmeira, eu recordo perfeitamente isso. 

Entrevistadora: E os miúdos receberam-no bem apesar de ser africano, ou…? 

Entrevistado: Não, apesar de ser africano, negro, muito bem e eles sentiram-se 

valorizados, percebe? Alguém vem trabalhar com eles que lhes disse: ‘São capazes!’ Eu 

recordo que eu formei com eles uma equipa de ginástica desportiva. Com a 

experiência que eu tive de S. Tomé, fizemos uma ginástica desportiva mista. Aprender 

a saltar no trampolim, fazer as cambalhotas. Fizemos uma tábua de ginástica para eles 

para apresentar no 1º de Maio. ‘Mas a gente não é capaz!’, ‘É capaz!’, e com treino e 

tal fizemos aquilo no bairro, foi uma apresentação lindíssima que naquela altura, o 



presidente da junta de freguesia da Pontinha pediu para vir apresentar também na 

Pontinha que era a parte de cima. Pronto, foi um trabalho muito giro. 

Entrevistadora: Quanto tempo é que durou esse projeto? 

Entrevistado: No EAC foram 5 anos. Foram 5 anos neste projeto. 

Entrevistadora: Ou seja, depois entretanto acabou o curso… 

Entrevistado: Acabei a licenciatura. 

Entrevistadora: E o que é que decidiu fazer? 

Entrevistado: Depois de acabar o curso, ainda estava… Eu fui trabalhar num outro 

projeto que era em Linda-a-Velha, numa zona chamada Pedreira dos Húngaros, lá já 

era mesmo com malta africana, de origem africana, muitos cabo-verdianos, que era 

um projeto chamado Projeto Horizonte. Mas também como monitor de atividades 

desportivas recreativas, tive que ir ao exame. Mas depois eu disse: Não, eu agora vou 

para a escola.’ E eu fui para o Colégio X de Lisboa.  

Entrevistadora: Espere só um bocadinho. Quando trabalhou na Pedreira dos 

Húngaros, sente que de alguma forma a sua origem facilitou ou dificultou o trabalho 

que tinha com aquela população que também tinha origem africana? 

Entrevistado: Facilitou-me porque eu me identificava muito com eles porque eu 

também falo a mesma língua, crioulo de Cabo-Verde. A língua é a coisa fundamental 

para a integração. E falava com eles e comungava com eles, o mesmo espírito de saber 

estar, só dizer-lhes o que é que era mau. Porque naquela altura eles fumavam haxixe. 

Eles diziam: ‘Isso não é droga!’, ‘Não! É droga! Isso prejudica-te e isso, isso e isso.’. 

Quer dizer, estavam tão habituados com aquele ambiente, eu dizia: ‘Não, a droga faz-

te mal!’. E consegui ajudar alguns, não é, quando eu digo ajudar, não queira imaginar o 

que é bairro, o que é ghetto para estes miúdos. Eles não conhecem outro mundo mais. 

Quando saem do bairro é para vir fazer asneira. Mas diz-lhes: ‘Vai para as finanças 

saber como é que se tira o teu número de contribuinte.’ Ou ‘Vai emitir o teu bilhete de 

identidade.’. É um pandemónio, porque não conheciam nada disto. Ou ‘vem para o 

banco fazer uma conta bancária’, é um pandemónio. Porque era só. E nessa nossa 

equipa conseguimos que muitos abrissem horizontes a outras coisas fora do bairro, na 

sociedade onde eles vivem. Foi assim durante dois anos. Depois eu fui embora 

trabalhar no Colégio X. 

Entrevistadora: E como é que conseguiu trabalho noColégio X? 

Entrevistado: NoColégio Xcandidatei-me. Abriu o concurso, levei o currículo, inscrevi-

me e depois chamaram-me. E desde essa altura estou lá no Colégio X em Xabregas. 

Depois também cheguei lá, a população também não era muito diferente daqueles 

que eu encontrava naquele bairro, não é? Porque no Colégio Xtem que se ser 

polivalente, tem que ser professor, educador, pai, tudo. Porque a filosofia do Colégio X 

é a resposta social. É um bocado diferente porque nós somos um colégio semi-interno, 

é diferente das escolas públicas. Regemo-nos pela lei do Ministério da Educação em 



termos pedagógicos mas a outra parte de atendimento social, temos de estar 

preparados para isso.  

Entrevistadora: E como é que normalmente reagem os miúdos ao verem um professor 

africano? 

Entrevistado: Isso é que é uma boa ideia. Porque eu quando fui para o Colégio X, em 

1995, vai fazer 17 anos, no colégio onde eu fui trabalhar que é o Colégio X que é onde 

eu estou a trabalhar agora, tínhamos muito os cursos profissionais. Porque a vocação 

do Colégio X é dar ao aluno ou à pessoa um instrumento amanhã para ele ganhar o 

pão. Esse instrumento é fazer um curso profissional. E quando eu fui para lá dar aulas, 

tínhamos os cursos de carpintaria, marcenaria, estofador, pintura automóvel, 

serralheiro. Eles faziam o 6º ano e entravam lá três anos e saíam de lá com uma 

carteira profissional e com um diploma de 9º ano. Se quisessem continuar os estudos, 

continuariam, mas se quisessem ganhar algum pão, já tinham uma ferramenta para ir 

trabalhar. Agora, quando eu cheguei lá em ‘95, dava aulas… porque não era uma 

população que se diferenciava daquelas que eu conhecia no bairro. Mas em termos 

dos professores africanos negros, quase não havia lá ninguém. E recordo que havia um 

mestre oficinal que era de pintura alta e como professor membro da docência eu era o 

único negro. E escolheram-me para eu ser diretor de turma. Ok, assumi isso com toda 

a tranquilidade, normalidade, já conhecia a população. Mas os pais é que diziam: ‘Mas, 

é o professor X?’ Eu logo mantive a minha linha de respeito. Agora eles ficavam um 

bocadinho curiosos quando eu os chamava para a escola para falar dos filhos deles. Em 

termos de aproveitamento, atitude, do comportamento, a perspetiva, o que é que ele 

poderia vir a ser amanhã, que era a função do diretor de turma, e quando eu falava 

dessas coisas com eles. Mas de uma forma que lhes agradava muito porque eles 

sentiam que havia uma preocupação do professor X com os seus filhos. Era uma coisa 

muito… até uns me diziam: ‘Mas o professor é muito diferente dos próprios 

conterrâneos que são brancos, porque eles não dizem essas coisas. Mas o professor 

diz.’, e eu disse: ‘Não, o problema não é o professor ser preto ou branco, porque eu 

tenho filhos. O que eu não quero para os meus filhos, eu não quero para os vossos 

filhos. e eu também trabalhei muito aqui nos bairros degradados, porque a maior 

parte da população que está lá, sei eu onde é que eu os vou encontrar! Ou estão na 

droga, ou estão na cadeia. Eu não quero que o teu filho siga esse caminho. É por isso 

que eu chamo você aqui para a escola, não me substituo a você como pai, mas do 

conhecimento que eu tenho para te ajudar.’. E foi assim. 

Entrevistadora: E a reação dos alunos? Porque os alunos não estavam habituados a 

ver um professor africano. 

Entrevistado: Ah, não, mas depois como eram miúdos que muitos viviam nos bairros 

também com miúdos negros, não houve…   

Entrevistadora: Não houve assim grande adaptação.  



Entrevistado: Não, não. Eu até sou conhecido na escola pelo professor que os ensina a 

falar calados. (risos) Está a ver, em 17 anos, os que já foram meus alunos são pais, têm 

os filhos lá que são meus alunos, outros que são irmãos, também fui e diziam: ‘Ah, é o 

professor que os ensinava a falar calados.’. ‘Sim, sou eu. Quem disse?’.’É o meu tio que 

foi… ou o meu primo que esteve aqui.’. Eu disse: ‘É isto mesmo!’. ‘Mas o que é isso?’ 

‘É, quando se está dentro de uma sala de aula, você está aqui para aprender. Então 

não fala, porque o professor precisa ensinar. Então, fala calado. É para não falar!’. 

Entrevistadora: E como é que surgiu então a ideia de ir fazer a profissionalização? 

Entrevistado: Então, depois de eu estar no Colégio X a dar aulas porque a minha 

licenciatura permite, mas depois tinha que fazer a profissionalização. Depois de eu 

estar lá, dois anos depois, fui à minha faculdade e me inscrevi, pronto, através do 

Colégio X … 

Entrevistadora: Foi por iniciativa própria? 

Entrevistado: Sim, quer dizer, foi para completar mesmo em termos de 

enquadramento. Pronto, oColégio X encorajou-me. Porque havia outros colegas 

também que só tinha a licenciatura mas não tinha a profissionalização. Depois havia 

essa bolsa, em termo, que era para fazer a profissionalização. Depois dois anos depois 

eu voltei outra vez à minha faculdade, como já tinha dado aulas não era preciso a 

parte prática, era só a parte teórica do ano letivo que fizesse. Era mais algumas 

cadeiras só para fazer. 

Entrevistadora: E agora, com todos os anos de experiência que já tem, olhando para a 

formação académica que fez, da licenciatura e da profissionalização, achou que essa 

formação foi adequada à prática que teve que exercer ou achou que tinha algumas 

falhas? 

Entrevistado: Não, o que me ajudou bastante, eu tinha feito em S. Tomé o curso, era 

ter trabalhado na prática. Porque aquilo que a gente aprende nos papéis não tem nada 

a ver com a realidade. O que me ajudou bastante, é a prática que eu em S. Tomé já 

tinha feito desses anos e vim completar com a parte teórica, que ajuda bastante, 

fortemente, que é para aumentar… A coisa mais, é muito desfasado que a gente 

aprende lá com a realidade. 

Entrevistadora: O que é que acha que faz falta na formação académica para um 

profissional? 

Entrevistado: Eu acho que, as coisas muito mais reais. Coisas realistas, quer dizer, 

conhecer um mundo real e conseguir coabitar isso com a parte do conhecimento com 

a parte pedagógica. Porque eu via um fosso. Eu estava no 2º ano, como eu fiz parte 

dessa equipa, ajudar as colegas de política social, reparava. As teorias que elas tinham, 

mas quando chegavam a trabalhar com aqueles miúdos no terreno, a dificuldade é tal, 

nós servimos aqui como mediador, para elas conseguirem… Aqui é que se via mesmo 

esse fosso da parte da escolática com a realidade.  

Entrevistadora: Como é que, atualmente, caracteriza a sua relação com os alunos? 



Entrevistado: Ótimo, ótimo. Mesmo na escola, mesmo com os meus colegas, mesmo 

com os alunos, mesmo com a direção. E continuo a ser naquela escola o único 

professor negro, preto, lá. 

Entrevistadora: Mas sente que isso influencia alguma coisa? 

Entrevistado: Quer dizer, eu vou-lhe dizer uma coisa, poderá ser uma… sobretudo para 

os alunos, negros africanos que estão na escola, eu tenho algum ascendente… por 

acaso os nosso alunos são miúdos muito que vêm da zona oriental. Conhece ou já 

ouviu falar: Quinta do Mocho, muito essa malta. Porque eu, conjugando isso com a 

minha função de líder associativo, eu aos fins-de-semana vou muito para os bairros. E 

o homem são-tomense e muitos que me conhecem e que vêm os miúdos deles a irem 

por esse mau caminho, pedem-me ajuda. Mas no intuito para eles estudarem. Eu digo: 

‘De facto, o teu miúdo está com 12 ou 13 anos e está com essa atitude. Noutra escola 

que ele está, do estado, não respeita os professores, falta, essas coisas todas. Pá, se 

quiseres eu ajudo-te a pôr ele lá no colégio X.’ Porque lá a coisa, há mais respeito 

porquê? Só sai quando há ordem dos pais. Entrou, tem coisas para eles fazerem lá e 

tudo o mais. Quer dizer, um sítio que eles estão desde manhã até à tarde. Não é como 

a escola pública, acabou, há horas livres, está a andar. Não, lá em essa coisa. E estes 

miúdos, eu sou tipo, uma referência. Muitas das vezes, quando há algum 

comportamento assim, chamo-os: ‘Epá, anda para aqui. Eu tenho que saber para que é 

que você está aqui pá, não é para vir para aqui para brincar.’ Assim, chamar a atenção. 

Mas também com os miúdos também, brancos, não tenho nenhum problema, quando 

estão a fazer alguma coisa mal, não tenho dificuldade em me relacionar tanto com uns 

como com outros. 

Entrevistadora: E em relação à sua prática letiva, sente que a sua origem o influencia 

de alguma maneira ou não? 

Entrevistado: Da minha prática? De dar aulas aos meus miúdos? 

Entrevistadora: Sim, exato.  

Entrevistado: Quer dizer, isso tudo… Porque ser professor também tem muito a ver 

com a atitude e gostar da profissão. Porque aquilo que se dá, não se compensa com 

aquele fim de mês que se paga. Dá-se muito da pessoa, não é? E isso sempre foi a 

minha forma de estar com os miúdos. É por isso que a minha relação, a minha prática 

pedagógica e de ensinar, não tenho dificuldades. Pela prática que tenho e da parte 

também do reconhecimento que tenho e da experiência e também muito do âmbito 

da profissão.  

Entrevistadora: Quais é que são os aspetos mais relevantes da sua vida que identifica 

como sendo mais relevantes para o exercício da sua profissão? Para ser o professor 

que é hoje? 

Entrevistado: Pergunta-me o que é que eu fiz? 

Entrevistadora: O que é que na sua vida, você considera que foi determinante para ser 

o professor que é hoje? Para o tornar no professor que é hoje. 



Entrevistado: Eu diria da muita experiência. Experiência de vida. Porque é que eu digo 

experiência de vida? Porque eu quando cheguei aqui em Portugal, como eu disse, eu 

tinha de saber o que é que eu queria, essa escola de vida. E isso, juntando com 

conhecimentos que adquiri e também a minha forma de ser, e de ter um espírito de 

ajudar o outro, foi muito determinante para a minha forma de ser professor. E sempre 

de ajudar o próximo. Ajudar mas para uma coisa melhor, estou a ensinar para você 

aprender a ser melhor. Isso sempre pautou a minha forma de estar com algum rigor. 

Porque, voltando um bocado, na escola, dizem que eu sou um professor muito 

rigoroso. Porquê? Porque a gente tem que perceber quem é professor e quem é aluno. 

Nós podemos conversar, podemos brincar, mas temos de saber quem é o professor e 

quem é o aluno. E cada um tem o seu papel. E nessa matéria eu não desvio um 

milímetro. Quando é para ensinar, é para ensinar. Quando é para nós jogarmos, 

brincarmos, gosto de estarmos a fazer mas sempre, cada um tem que saber quem é 

que é professor, quem é que é aluno. 

Entrevistadora: E qual é que é a sua opinião em relação à influência em que a família 

tem no percurso escolar de uma criança? 

Entrevistado: Isso é que é a base. Importantíssimo. A família é que é o núcleo, a base 

da sociedade. Saber da importância que tem a aprendizagem, o ensino para a sua 

família. As expetativas que deve-se criar e também transmitir. Porque muitas dessas 

coisas hoje em dia acontecem, o que eu vejo, de alguma desmotivação dos miúdos, é 

porque os pais muitas vezes não assumem o seu papel como pai e de transmitir aos 

miúdos que eles são capazes. Porque os miúdos muitas vezes dizem: ‘Eu não sou 

capaz!’, porque os pais também, da fraca expetativa também que têm ou tiveram, não 

conseguem passar isso aos miúdos. Eu vejo isso lá na escola onde estou. Quando eu 

digo aos miúdos ‘vocês são capazes’, eles fazem comigo e que nós conseguimos, ‘epá, 

então…’. Vêem-se que de facto ‘não é isso que a expetativa que o meu pai tinha de 

que eu não sou capaz de fazer determinada coisa.’. Porque tem miúdos que hoje em 

dia já têm famílias formadas e vão para a escola visitar fundamentalmente dois tipos 

de professores: aquele que lhe ensinou a profissão, que é o mestre oficinal, e aquele 

professor de Educação Física que nas aulas deu-lhe muita alegria. Vão lá para a escola, 

porque no colégio onde eu dou aulas, tem desde a primária ao 10º, 9º ano, aqueles 

cursos. Muitos têm os filhos lá a estudar e quando vão lá buscar os filhos e levar, que 

encontram-me, conversamos e dizem mesmo, vão-me visitar: ‘o professor ainda está 

cá a dar aulas?’, ‘estou a dar aulas ao teu filho agora’. Vão visitar essas pessoas, o 

professor de Educação Física e o mestre. Perguntam sempre: o mestre oficinal ainda 

está lá?’. Não vão perguntar pela professora de matemática nem pela professora de 

biologia, nem a professora de ciências. Porque aquela pessoa que lhe deu o ganha-

pão, a prática e aquela pessoa que lhe deu a alegria na parte desportiva, de lhe 

mostrar que ele vale em termos desportivo como pessoa. 

Entrevistadora: Quais é que são as suas expetativas para a profissão docente para os 

próximos anos? 



Entrevistado: Quer dizer, aquilo que nós vemos conforme aquilo está hoje, a situação 

aqui em Portugal, tenho esperança que melhore. Porque o professor é a pedra 

fundamental. 

Entrevistadora: Que melhore em que sentido? 

Entrevistado: Que sobretudo, que dêem condições de trabalho melhores aos 

professores. Sobretudo na parte da sua remuneração. Porque houve uma altura em 

que o poder político, sobretudo a instância que tutela o Ministério da Educação, 

retirou muito poder aos professores. Com esse governo, agora o que eu vejo, querem 

repor, porque viram uma atitude perversa, percebe? Porque a retirada de algum poder 

dentro da sala de aula que o professor tinha, com muito facilitismo. E tentou-se meter 

na cabeça das pessoas que tudo é fácil de conseguir, que não é! Tem que ser com 

muito trabalho, com muita disciplina, com muito rigor, as coisas. E isso foi despejado 

um bocadinho do professor e passou com a criação dos estatutos do aluno, que quer 

dizer, que no fundo, a gente quer é transmitir os conhecimentos, que eles aprendam e 

que coabitem isso para que amanhã, na sua vida futura, tenham conhecimento em 

instrumentos que é para ele conseguir vencer na sociedade. É isso é que a gente quer. 

Agora, quando retiram, a pessoa que consegue, até agora, ter o conhecimento e 

ajudar a transmitir isso, das referências que ele tem que é para conseguir amanhã ter 

conhecimento, está tudo transtornado. Mas eu, como eu disse, tenho esperança que 

as coisas melhorem. 

Entrevistadora: Estamos mesmo a terminar, não sei se há mais alguma coisa que 

queira acrescentar que não tenha sido dito. 

Entrevistado: Só que complemento essa minha vida de professor com o meu hobby, 

que gosto da vida do associativismo, não é? Porque, como eu contei logo no princípio, 

que fui um dos primeiros mentores da criação da associação de estudantes no sentido 

de ajudar outros colegas que havia. E com isso cresci, mesmo acabada a licenciatura 

até à vida de ser professor, mas depois viemos criar a associação da comunidade de S. 

Tomé e Príncipe e também na perspetiva de ajudar sempre também o outro. 

Entrevistadora: Agradeço-lhe imenso a sua participação e o tempo que disponibilizou 

para esta entrevista, sem a qual não seria possível este estudo. Muito obrigada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA A UM PROFESSOR DE ORIGEM AFRICANA 

 

Data: 5 de Junho de 2012 

Local: Instituto de Educação 

Hora de início: 16.00 

Hora de término: 17.20 

Duração: 1 hora e 20 minutos 

 

Entrevistadora: No âmbito do curso de Mestrado em Ciências da Educação área de 

especialização em Educação Intercultural, estou a realizar uma investigação sobre ser 

professor enquanto indivíduo proveniente de uma minoria étnica. Para que possa enriquecer 

ainda mais esta investigação é fundamental o seu contributo através das respostas a esta 

entrevista. Desde já garanto a confidencialidade da informação facultada bem como a sua 

identidade e a da escola. 

Vamos então começar por o caracterizar. Que idade é que tem? 

Entrevistado: Tenho 49 anos.  

Entrevistadora: Qual é que é a sua formação académica e profissional? 

Entrevistado: Pronto, eu tenho a formação de Professor de 1º Ciclo de Ensino Básico e depois 

especializei-me em Educação Especial. Portanto, completei a licenciatura com Educação 

Especial. 

Entrevistadora: Há quantos anos é que exerce a profissão? 

Entrevistado: Em Portugal exerço a função desde 1997. 

Entrevistadora: Ou seja há 15 anos. 

Entrevistado :Há 15 anos. 

Entrevistadora: E sem ser em Portugal? 

Entrevistado: Em Portugal… Eu comecei a lecionar em S. Tomé. Pronto, o meu percurso 

começou, eu lecionei durante os primeiros anos, após – porque a nossa realidade do sistema é 

diferente – eu acabei o 9º ano. Do 9º até ao 12º ano eu fui lecionando o 1º ciclo, 2º ciclo. 

Portanto, em 1983, quando eu acabei o 12º ano, deixei de exercer a função do professor, 

passei a trabalhar como coordenador pedagógico. Trabalhei diretamente no departamento de 

pesquisas pedagógicas, de investigação de pesquisas pedagógicas. Portanto, de ‘83 até ‘91 

trabalhei diretamente com o gabinete de estudos. De ‘87 a ’91, os últimos quatro anos, 

trabalhei com a Fundação Calouste Gulbenkian, houve uma reforma do sistema educativo, 

trabalhei. E em ’92 então fui beneficiado com a bolsa. Pronto e é isto, acho que é isso, está 

tudo. 

Entrevistadora: Há quantos anos é que está a exercer nesta escola? Na escola onde está 

atualmente. 

Entrevistado: Portanto, eu trabalho numa instituição Y em Lisboa, num dos colégios. Exerço 

função concretamente, fiz o percurso, digamos, em três colégios distintos. O primeiro é Z, 

trabalhei um ano. Depois trabalhei num colégio de nome, que agora está extinto, que é V, 



instituto mais ou menos aqui perto da Feira da Ladra. Trabalhei aí 9 anos. Portanto, e 

finalmente, estou também agora, há cinco no Colégio X, que é em Xabregas.  

Entrevistadora: Vamos agora voltar um bocadinho atrás, como é que foi o seu percurso 

escolar? Como é que foi a sua entrada na escola? 

Entrevistado: O percurso escolar em Portugal? 

Entrevistadora: Não, não.  

Entrevistado: Em S. Tomé. 

Entrevistadora: Quer dizer, eu não sei onde começou. Por exemplo o ensino básico, o ensino 

primário foi onde? 

Entrevistado: Foi em S. Tomé. Eu fiz todo o meu percurso escolar, até ao secundário em S. 

Tomé e Príncipe. Vivi, sou natural de S. Tomé, sempre fiz o percurso de ensino. Durante o meu 

percurso até ao 12º ano eu nunca reprovei. 

Entrevistadora: Foi sempre em S. Tomé? 

Entrevistado: Foi sempre em S. Tomé. 

Entrevistadora: E como é que era a escola do 1º ciclo? 

Entrevistado: Portanto, pautava fundamentalmente por um sistema de monodocência muito 

centrado no professor. Ainda apanhei um regime, um tempo com predominância portuguesa. 

Portanto, todo o regime era praticamente de ensino português. O que cá havia em Portugal é 

que predominava lá. Após a independência em ’75 sim, aí houve uma mudança política na 

organização do próprio sistema do modelo de ensino. Era um período conturbado porque era 

um período de indefinição, portanto, foi de ’77 até 1982 era um período muito conturbado. A 

qualidade de ensino baixou, a qualidade dos alunos… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Mas quando você estava no 1º ciclo, isso foi mais ou menos em que época? 

Entrevistado: Eu comecei em ’69.  

Entrevistadora: Ou seja, terminou o 1º ciclo ainda antes do 25 de Abril. 

Entrevistado: Muito antes. Fiz o todo 2º ciclo, naquela altura chamado ciclo preparatório, 

também fiz antes daquela altura. 

Entrevistadora: Mas fez na mesma escola do primeiro ciclo ou não? 

Entrevistado: Não, não. Na minha realidade, são escolas diferentes, são regimes diferentes. 

Porque é assim, naquele período, digamos assim, de domínio do colonialismo era assim: a 

escolaridade obrigatória era até ao 4º ano. Portanto, o sistema nacional congregava toda a 

comunidade, todas as zonas rurais. 

Entrevistadora: Até ao 4º ano era obrigatório. 

Entrevistado: Até ao 4º ano é obrigatório. A partir do 5º ano que se chamava a telescola, 

porque tínhamos o ensino, que era conhecido também cá em Portugal, que era chamado o 

ensino televisivo ou o ensino direto. Aí sim, aí começava já uma seleção de alunos, por isso 

tinha que ter uma certa qualidade, uma certa aptidão, um certo grau de conhecimento até ter 

acesso a prosseguir os estudos. E assim sucessivamente.  

Entrevistadora: E essa seleção era só com base nos conhecimentos? 

Entrevistado: Sim. Fundamentalmente, também… 



Entrevistadora: Não havia influência da capacidade económica… 

Entrevistado: Também, também. É assim, havia três critérios fundamentais: primeiro, a 

capacidade do aluno; segundo, poderes económicos socialmente da família; terceiro, também 

a própria postura e influência também que tinha a própria família, também contava muito, não 

é? 

Entrevistadora: No 1º ciclo os seus professores eram portugueses? 

Entrevistado: Sempre estudei com professores portugueses. Até ao meu 7º ano. A partir do 7º 

ano, que era o 1º ano do liceu, aí sim tive influência de professores cubanos. Estudei com 

professores cubanos, estudei também com portugueses. E brasileiros também. 

Fundamentalmente, essas três… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Desde o 1º ciclo, a base… 

Entrevistado: Sempre foram, do 1º ao 4º ano, sempre foram professores portugueses. 

Entrevistadora: E os seus colegas, havia portugueses ou eram todos são-tomense? 

Entrevistado: Era uma mistura. Por acaso embora num número muito reduzido mas… No 1º 

ano, tive duas colegas portugueses. Depois no 3º ano – portanto, seguiram comigo até ao 3º 

ano – no 4º deslocámo-nos de escola porque aquilo também era por capacidade do aluno. 

Portanto, os melhores deslocavam-se para escolas distintas, infelizmente os dois colegas que 

seguimos até ao 3º ano sempre, ficaram numa outra escola e eu passei para uma outra escola 

um pouco mais seletiva, que era um bocado mais… Porque aquilo também, a colocação era em 

função do nível de capacidade, lá está, como eu dizia, o nível de conhecimento dos alunos. Os 

alunos são bons, são selecionados para uma escola, são médios ficam numa escola primária 

para acabar o 4º ano. O 4º ano na altura era como se fosse hoje o 9º ano. Era a altura dos 

exames que tinha uma avaliação muito rigorosa. E os alunos quando são fraquinhos ficavam 

numa outra escola. Portanto já havia, em termos de 4º, para terminar o 4º ano já havia uma 

seleção de qualidade. Uma divisão. Era assim é que era. 

Entrevistadora: Como é que era a sua relação com os professores? 

Entrevistado: Por acaso sempre mantive uma relação cordial com os professores. De todos 

eles tenho boas memórias. Alguns eram rijos, o sistema era um bocado exigente não é? Mas se 

calhar pela minha forma de ser, pela minha postura própria, sempre mantive boas relações. 

Recordo bem, o último professor com quem fiz o 4º ano – foi meu professor no 3º e 4º ano – 

esse professor existe, é inspetor atualmente cá em Portugal, ele trabalha na região de Viseu. 

Chama-se Armando Benfeito, o nome dele. Era um professor muito rigoroso, muito exigente. 

Ele dava aulas de manhã – porque eles na altura tinham o curso do antigo magistério, esses 

professores – eles davam aulas de manhã ao 4º ano. Ao mesmo tempo, havia duas soluções: 

havia professores nacionais e professores portugueses. Os portugueses que iam de Portugal 

para S. Tomé, tinham uma formação muito mais completa, esses sim, esses davam formação 

aos 4ºs anos. Eles é que faziam o fecho do ciclo. Estavam com aulas ao 4º ano de manhã, de 

tarde e de noite davam aulas no ciclo para os adultos. E por acaso eu mantive uma boa 

relação, quer no 3º, quer no 4º ano, mantive uma boa relação e tenho boas recordações 

porque ele conseguiu criar-me um horizonte. E desde então sempre me empenhei por seguir a 

via da educação e instrução. 

Entrevistadora: E como é que ele fez isso, criar-lhe esse horizonte? 



Entrevistado: O meu pai é português, a minha mãe é são-tomense. Na altura, a minha mãe – a 

minha mãe tem um nível muito baixo académico – a minha mãe só fez na altura infelizmente o 

2º ano. Aprendeu a ler e a escrever, daí não avançou. E o meu pai, o meu pai sim. O meu pai é 

natural de Castelo Branco, duma terra chamada Tinalhas. Foi a África, como muitos, ele já era 

casado cá e a minha mãe não sabia, mas aí é outra questão. Pronto, eu tenho mais um irmão. 

Ele associou, deixou cá a esposa, casou com a minha mãe, portanto vivia em África e lá 

conseguiram ter um… vim ao mundo, veio outro. E depois eles vinham cá fazer férias de dois 

em dois anos. Quando fez o quinto ano de férias ele acabou por levar a esposa e a minha mãe 

não… separaram-se definitivamente. Mas ele teve o cuidado felizmente de poder investir, dar 

essa oportunidade, portanto… não nos reconheceu como filhos, isso era uma questão, na 

altura, muito complicada porque já era casado. Era a própria política do regime que não 

permitia. Levei algum tempo a entender isso mas hoje eu sou muito mais liberal para isso. E 

ele na altura continuou a custear o estudo e eu, portanto, felizmente, nessas alturas porque os 

portugueses não eram assim, em número, tão elevados. Porque eles congregavam, portanto, a 

religião católica predominava. Portanto, um incómodo entre os portugueses. E o meu pai, 

embora trabalhasse numa empresa agrícola, porque o meu pai de profissão é mecânico, 

serralheiro mecânico, ele dirigia uma empresa mecânica e aos domingos vinha para a missa. E 

quando vinha, também era o momento – chamavam a mesada – davam-nos uma mesada, o 

meu irmão é mais novinho do que eu. E com esta mesada nós tínhamos que custear os 

estudos. Portanto, o objetivo era custear os estudos e a alimentação. E portanto, com este 

dinheiro, depois o meu professor na altura soube disto, porque a mulher também era 

professora, eram um casal de professores, muitos jovens, por acaso, muito queridos. Foram 

para S. Tomé e se calhar por uma simpatia de saber que eu era filho de português – também 

isso teve alguma influência, acredito que sim – ele também tinha um filho que também 

estudava connosco. Lá está, estou a ligar as coisas. Um dos filhos era também colega meu de 

turma, quer no 3º quer no 4º ano. E isto pelo facto de eu ser um aluno que me aplicava muito 

e ter o filho dele que também puxava, ele criou um paralelo muito próximo de eu e o filho. 

Portanto, ao mesmo tempo que tirava dúvidas ao filho acabava por me tirar dúvidas e assim 

eu percebi que ele queria sempre o meu bem. Era normal, normalmente era prática em África 

quando um professor se dedica a um aluno, os pais têm que dar uma prenda, uma oferenda no 

fim do ano. E ele sempre recusava e eu percebi que ele queria-me ajudar e isso foi muito bom 

porque criou-me um horizonte e eu peguei sempre na referência dele. Eu até hoje, passados 

mais de 30 anos, eu recordo. Digamos, mais propriamente quase 40 anos porque eu fiz o 4º 

ano com 10 anos, portanto na altura era uma idade muito nova e isto nunca me saiu da 

cabeça. É assim: a melhor riqueza que tu podes ter é investir no estudo. Portanto, até hoje 

continuo com esta luta e a prova é que eu estou cá. (risos) 

Entrevistadora: Então depois terminou o 4º ano e foi para o 2º ciclo. A outra escola era muito 

longe ou…? 

Entrevistado: Nós chamávamos… na altura não chamávamos 2º ciclo. Chamávamos ciclo 

preparatório. Portanto, o nome próprio é este. Hoje chamam 2º ciclo, mas naquela altura era 

ciclo preparatório. Portanto, o nosso sistema educativo na altura, de outrora, é assim: de 1º ao 

4º ano pautava por monodocência em que podia ter várias imagens de vários professores. Se 

um professor é um professor – portanto, no âmbito dos professores como eu expliquei – que 

tinha uma maior formação académica, lecionavam aos 3ºs e 4ºs anos. Depois, os professores 

nacionais, lecionavam ao 1º e ao 2º ano. Portanto, isto é a lógica em questão. A partir do 2º 



ciclo, nós chamávamos o ciclo preparatório, nós tínhamos um regime já diferente, que era 

assim, era pautado tendo em conta trazer baixo custo económico para o desenvolvimento. 

Então havia um sistema chamado sistema de ensino televisivo, que eram aulas gravadas cá de 

Portugal e depois eram transmitidas e havia um professor orientador. Este professor lecionava 

por secções, de letras e de ciências. Portanto, nós tínhamos aulas gravadas, assistíamos às 

aulas, tínhamos um manual de orientação com questões previamente elaboradas… Era até um 

sistema giro. E então, no fim, o professor fazia o resumo da aula porque o professor não só 

dominava uma disciplina, como dominava um conjunto de disciplinas. Portanto, dominava 

história, por exemplo, história e geografia, francês, moral e religião. Por isso, todo esse 

domínio pertencia a um professor. Matemática, ciências naturais, aí também pertencia a outro 

professor. Portanto, eram dois professores. Praticamente havia sempre dois professores. 

Então, a dúvida era esta: nós tínhamos o manual de orientação e de apoio, nós assistíamos a 

aulas gravadas, podíamos, na altura pedir esta aula, porque ela era gravada, podíamos gravar e 

voltar a repetir tantas vezes quantas quiséssemos. Portanto, isso era um modelo. Esse modelo 

tinha as suas vantagens e tinha as suas desvantagens, porque o modelo de avaliação eram 

respostas múltiplas. Era uma outra novidade, tantas respostas múltiplas. Eu recordo bem, 

aquilo não era A, B, C, D nenhum, não é? Era um modelo que parecia fácil mas não era porque 

o aluno tinha que saber, ou acerta ou não acerta, não é? Pronto, nessas hipóteses só uma é 

que era certa, a outras eram hipóteses inventadas. Portanto, era este o modelo. E o aluno 

quando concluísse o 6º ano, a partir do 7º ano, que já é um outro nível, aí sim, aí voltaria a ter 

professores por várias áreas também. Já não existia aula de ensino televisivo. Portanto, o 

ensino televisivo era só para o período… 

Entrevistadora: Para o ciclo preparatório.  

Entrevistado: Para o ciclo preparatório. Pronto, este era o sistema que nós tínhamos.  

Entrevistadora: E aí continuavam a ser professores portugueses? 

Entrevistado: Continuavam a ser portugueses. Quer dizer, havia, digamos, no universo de 

100%, tínhamos uma faixa de 10%/15% que eram nacionais. Portanto, como em qualquer 

sistema, havia um que se destacava, uns outros que se destacavam e por razões próprias, 

conjunturas históricas, eles regressavam e tinham acesso. E portanto, podia haver aqui um 

processo muito seletivo em termos de qualidade mas havia um entrosamento de culturas. Isso 

não havia nenhum aspeto, desde que preenchesse os requisitos ele tinha acesso. Como em 

qualquer parte da função pública. Eu recordo bem, eu conhecia vários são-tomenses que 

exerciam vários cargos em vários domínios. Por isso, havia esse entrosamento em São Tomé. 

Entrevistadora: Essa escola do ciclo preparatório era muito longe da sua residência ou não? 

Entrevistado: Era isso que eu ia responder agora. Eu sou natural da capital, da cidade da 

capital. Portanto, também é um dos fatores que me beneficia. Portanto, o universo, a área 

geográfica, atualmente da periferia que engloba a cidade-capital tem de raio cerca de 12 

quilómetros, vamos pôr assim, para ter a ideia mais ou menos. Portanto, eu estava, da escola, 

a 9 quilómetros, mais ou menos. Do meu universo, do meu raio. Só que aquilo era uma zona 

alta, portanto, tinha planícies e planaltos que eu tinha que percorrer. Mas esse percurso era 

feito diariamente, quer de ida quer de regresso, a pé. E não podemos esquecer que em S. 

Tomé a temperatura média que dura meio-dia, ronda os 28/30 graus. Pronto, isto é um dado 

importante, não é. Portanto, eu conheço esse grau de sacrifício. Era assim, fazíamos o percurso 

a pé, as aulas iniciavam às 7 horas.  



Entrevistadora: Às sete da manhã? 

Entrevistado: Às sete da manhã. Porquê? Porque lá também, como nós estamos no centro do 

equador, às 6h da manhã começa o dia ardente com o sol iluminado, às 18 horas, portanto, 

são 12 horas de dia e 12 horas de noite. Portanto, às 7 já estávamos em pleno dia, não é? Lá 

não existia… pronto, é mais ou menos isso.  

Entrevistadora: E como é que era a sua relação com os seus colegas? 

Entrevistado: Bem, era assim. Primeiro, pautava um sistema de vigência económica que era o 

seguinte: no 1ºciclo não, mas a partir do 2º ciclo do preparatório, pautavam três fatores 

fundamentais que identificavam o aluno – porque naquele universo conhecia-se todos os 

alunos. Éramos identificados com um tipo de traje, portanto, uma farda. Naquela altura 

chamava-se camisa de Macau, assim em linha e eram três cores: cor-de-laranja, cor verde-

clara, branca, não, quatro, ou azul clara. Eram as quatro cores identificadas. E depois, cada 

aluno tinha que ter um crachá no bolso da camisa com o número de identificação, o número 

da turma e era obrigado a andar. Distinguia-se por cores. Por exemplo, o 5º ano – 1º ano de 

telescola – era de cor vermelha. O segundo ano de telescola era de cor verde. O primeiro ano 

dos liceus era cor roxa. E quando chegava ao nono, era azul-escuro. Portanto, aquilo tinha 

várias cores e facilmente via-se o aluno e conhecíamo-nos todos, não é? Também, a nossa 

realidade não é tão grande. S. Tomé é uma ilha, na altura na minha geração, identificavam-nos 

na ordem de 400 alunos que frequentavam o ciclo preparatório. Portanto, vamos pôr em 

média, 200 por cada ano de escolaridade. Portanto, era um número elevado mas não era 

assim tão grande, porque as pessoas se conhecem. Por isso é que nós nos conhecemos todos, 

não é? Basta dizer: ‘fulano é da faixa etária x’, conhecemos por uma razão qualquer, se ele 

estudou naquele período, tínhamos de o conhecer. Porque a escola preparatória era a única e 

o liceu também era o único. Só havia uma escola para todo o universo. E aí é que vem uma das 

razões que perguntavam bem no princípio que era esta: Se os pais eram do interior, eles 

tinham que ter meios financeiros para suportar o filho para estudar na cidade. Para já, ele 

tinha que ter condições para arranjar um alojamento na cidade e depois deslocar o filho e 

permanecer aí. Se não tivesse claro que ele ficava só para o 4º ano. Ambas as coisas estão 

ligadas.  

Entrevistadora: Mas a sua relação com os seus colegas, como é que era? 

Entrevistado: A minha relação pautou-se sempre por esse clima de convivência, porque havia 

muito espirito de solidariedade entre nós. Independentemente da cor, raça… isso não era 

fator, porque S. Tomé é um país que tem no seu seio miscigenação de várias raças.: cabo-

verdiana, raças moçambicanas, angolanas. Nós temos muito no interior, muito intrínseco 

muitas culturas. Mesmo os portugueses, hoje em dia há fusão, aquilo que nós chamamos lá 

em S. Tomé, tongas, que é a mistura das duas raças. O que é que acontece? Pautávamos 

fundamentalmente no seio da nossa escola pela interajuda. Isto é um fator que sempre 

pautou. É assim, há um espirito de um poder ajudar o outro. Então é assim se tu tens 

dificuldade numa área, podemos encontrar e tirar dúvidas um ao outro. Isto também era um 

fator que pautava para poder compensar o investimento, ajudando uns aos outros. Porque na 

altura, no meu tempo, nós não podíamos chumbar nem a português nem a matemática. Se 

chumbássemos num desses domínios ficava logo reprovado o ano e depois muitas vezes – 

tínhamos 3 períodos – quem reprova num período, por exemplo a soma de… por exemplo, no 

5º ano, a soma dos 3 períodos tinha que atingir 29. Era 10 – 10 -9, nota mínima, se não 



chegasse a 29 que calcula a média de 10, ele reprova. Se ele tivesse o azar de ter 9 – 9 – 10, ele 

reprovava naquela disciplina, porque não chegava à média 9+. Pronto, então havia esse 

espírito do mínimo. E no 6º ano que era um pouco… aí sim, aí exigia um pouco mais de 

esforço, porque sempre havia, como agora estamos a tentar fazer aqui em Portugal, havia um 

apertar no fechar dos ciclos, porque no 6º ano também já dava… O aluno que terminasse na 

altura o 2º ano de telescola já tinha um outro estatuto. Digamos, já podia ser um funcionário 

público, já podia exercer nalguma questão. Então o que é que eles faziam? Pautava por três 

modelos. O 1º era: o aluno acumulava as notas em vários domínios e acabava por ter média de 

14, estaria dispensado. Podíamos contar, no universo daqueles alunos, quantos é que podiam 

chegar à média 14. Eram poucos. Depois havia um grupo que podia atingir a média de 10 a 12, 

até 13.5. Aí eram submetidos a exame oral em vários domínios, exame escrito oral. E se 

conseguisse tirar no exame média de 10 aí sim, ele garantia o ano pela passagem na disciplina. 

Era assim. 

Entrevistadora: Então depois terminou o agora 6º ano, o ciclo preparatório e passou para o 

liceu? 

Entrevistado: Sim, aí foi precisamente quando deu a independência. A minha transição para o 

liceu, precisamente.  

Entrevistadora: O liceu era uma escola separada do ciclo preparatório ou era o mesmo 

edifício?  

Entrevistado: Era separado. Mesmo na capital, se eu percorria 9 quilómetros mais ou menos 

em média, da minha casa para a preparatória, agora tinha que percorrer 11. Pronto, o liceu era 

muito mais afastado, 2 quilómetros, mais ou menos. O liceu situa-se numa zona litoral, perto 

mesmo da praia de uma zona muito conhecida onde está a embaixada portuguesa atualmente. 

Para quando for lá um dia, já tem essa novidade. (risos) Neste momento fizeram mais outro 

liceu, como eu já estou cá em Portugal, mas na altura só existia sempre o liceu. E no liceu 

também havia uma novidade, que era assim, eles tinham dois sistemas de ensino no liceu: 

ensino direto ou ensino chamado profissional, que na altura se chamava escola profissional. 

Portanto, a escola profissional eram todos os alunos que tinham idade, portanto, concluía-se o 

2º ano de telescola, na altura, o 6º ano – 2º ano de telescola na altura – se tiver a idade maior 

do que 14 anos ele é aconselhado a reunir, portanto, havia uma equipa da direção da escola 

que reunia com os familiares e aconselhava aqueles familiares a encaminhar o filho para o 

ensino profissional, via profissionalizante. Se ele tivesse idade menos de 14 e tivesse uma boa 

média, 14, por aí, ou 13, mesmo até 13 eles admitiam. Ele aí podia seguir ensino direto, o 

chamado liceu nacional. Porquê? Porque havia as duas diferenças: o aluno que seguia o 

profissionalizante ia até ao chamado antigo 3º ano do liceu que correspondia ao 5º ano. Que é 

hoje o 9º ano cá. Mas ele quando fazia, fazia já com uma via profissionalizante. Podia… 

normalmente eram quatro áreas: era serralharia mecânica; era marcenaria e carpintaria; era 

também comércio, administração e comércio, na altura aqui predominava e tinha mais uma 

área que não me estou a lembrar, mas eram4 áreas que fundamentalmente que dedicavam 

até ao 5º ano. Ele quando concluía o 9º ano profissionalizante dos liceus, poderia prosseguir os 

estudos. Mas ele tinha que ter sempre aquela média: 14. Senão ficava por aí, seguia a vida 

também porque a idade também não permitia. Os pais tinham que ter meios. Se ele seguisse 

por via liceal, aí não tem via profissionalizante, conhecimento académico científico puramente 

puro, ele fazia até ao 3º ano do liceu. Continuava sempre o curso se os pais tiverem meios e 



então a partir – porque na altura não havia até ao 12º ano, havia o liceu nacional em dois 

níveis. Portanto o ensino dos liceus, depois o chamado ensino que chamam agora o 

secundário, na altura que chamavam já o grau do 4º e 5º ano dos liceus. Que era o antigo 10º 

e 11º ano, só tínhamos até ao 11º, na altura. Portanto, esses dois níveis, muitos alunos, se os 

pais tivessem meios, já vinham estudar para Portugal. Que havia aqui também já uma 

discriminação clara do nível de eficiência, condições financeiras. Portanto, se um aluno chegar 

ao 5º ano, é um bom aluno, os pais, se forem da classe média ou média-alta, têm meios, esse 

aluno vinha estudar para Portugal. E é tão engraçado historicamente que grande parte desse 

produto, hoje é que são os dirigentes políticos. Eles sempre fizeram… vieram à Europa, 

ganharam mais dimensão social, uma dimensão política, perceberam a luta que travavam na 

altura, que era de ’61, que alguns países africanos já estavam independentes. Portanto, 

Portugal não cedia a independência a estas colónias e então eles começaram a travar uma luta 

clandestina. Porque muitos desses políticos estudaram aqui em Portugal ou em França, eles 

conheciam bem de fundo a guerra que se travava. E então eles muitos são dirigentes. Desde o 

atual presidente, que na altura também foi, alguns políticos que trabalham no tribunal, porque 

eles fundaram na altura uma organização que se chamava CLSTP. E foi esta organização que, 

mais tarde, negociou a independência para S. Tomé.  

Entrevistadora: Como é que foi a sua transição para o liceu? Foi por via profissionalizante ou 

via geral? 

Entrevistado: Eu segui a via liceal. 

Entrevistadora: E como é que foi fazer essa transição mesmo numa altura que estava a 

acontecer… 

Entrevistado: É importante essa questão. É assim, repare que eu expliquei o sistema, a minha 

permanência antes da independência. E como eu disse, há um marco histórico que é: em ’75 

deu-se a independência em Julho, em Novembro democratizou-se devido ao próprio sistema, 

criou-se uma abertura que nós chamamos democratização no ensino que não foi uma 

democratização, foi uma expansão desorganizada, desestruturada porque democratizou-se o 

ensino. O ensino para todos, este era o dilema que havia, mas não havia profissionais à altura 

para poder trabalhar no sistema. Isto foi um caos no nosso sistema. Os portugueses todos 

deixaram o país, regressaram, um ou outro deve ter ficado mas 90% regressaram, que 

asseguravam a qualidade do ensino. E então passámos para um período, nós tivemos muitos 

quadros formados, de famílias da classe de elite que estavam na Europa, estavam no exterior, 

não só na Europa, como na Alemanha, França, Estados Unidos. Alguns regressaram, eles 

davam o seu contributo mas é totalmente diferente: um professor que na carreira tenha 

formação pedagógica, que leciona e um engenheiro historiador que vem dar aulas sem a 

formação pedagógica. Isto foi um processo, digamos, do período de transição, foi o período 

mais difícil do sistema educativo de S. Tomé. E então aí, a qualidade do ensino baixou 

consideravelmente, uma desorganização. As notas, mesmo o critério de avaliação, pôs em 

causa a própria qualidade do ensino, porque uma das melhores qualidades de ensino a nível 

de África era S. Tomé, era conhecido muito na Europa. E isto implicou uma baixa qualidade do 

ensino. Após o ano de ’77 houve… nós associámo-nos, devido ao próprio regime, passou-se 

para um regime comunista, não é, portanto, contámos com o apoio de Cuba, União Soviética. 

Como Cuba fala o espanhol, está próxima do português, então, eles predominaram. Portanto, 

houve um acordo de cooperação, eles começaram a apoiar o ensino. Só que é totalmente 



diferente um ensino, um modelo, no meu caso conheço mesmo o modelo de ensino, o modelo 

cubano em relação ao modelo de qualidade de ensino que havia em S. Tomé. Eles fizeram o 

que podiam fazer, fizeram coisas boas, podemos reconhecer, mas não tinha nada a ver com 

aquela qualidade de ensino que havia. Porque eles passaram a fazer um ensino de massa. 

Portanto, toda a gente passou a ter acesso à escola, as pessoas adultas que nunca iriam 

estudar, já podiam estudar, porque abriram escolas à comunidade, à sociedade. E essa escola, 

como sempre, teve algumas consequências, é a qualidade do ensino. Essa qualidade foi 

baixando embora com todo esse investimento. E em 1982, pronto, eu por exemplo, 

concretamente em 1979 eu comecei a lecionar. 

Entrevistadora: Mas como é que fez o liceu, com essa confusão toda que me descreveu? 

Entrevistado: Pronto, é assim, nesse período de conturbação, independentemente, há uma 

coisa que é engraçada: com essa massificação do ensino, quem é bom continuava a ser bom 

aluno. Podia perder, ajustando-se ao sistema, mas quem é bom aluno, continuava a ser bom 

aluno. Eu não diria que eu sou bom aluno mas era um aluno com alguma aptidão, alguma 

qualidade. E fiz o percurso perfeitamente bem, do chamado 7º até ao 9º ano, que na altura, 

com a vinda dos cubanos em ’77… não, ’75 ainda apanhei o sistema com alguns professores 

porque eles só saíram em ’76. A partir de ’76 já começámos a introduzir alguns brasileiros e 

cubanos no sistema. Alguns com qualidade, como sempre pela língua. Mas alguns eles tiveram 

uma outra qualidade: já não se chamava o 1º ano de liceu, mas adotaram o sistema cubano, 

que chamavam: da 1ª à 11ª classe – chamava-se mesmo assim, palavra ‘classe’ … 

Entrevistadora: Era tudo classes… 

Entrevistado: Exatamente. Mas nesse percurso, cada aluno, portanto o meu caso, tivemos que 

ajustar ao novo modelo. A primeira diferença que se notou claramente, deixámos de ter o ano 

letivo dividido em 3 períodos, passámos a ter por semestres. Portanto, isto é um dado 

inquestionável. O plano de estudos alterou totalmente, porque eles trouxeram uns assessores 

cubanos e introduziram no sistema educativo são-tomense o modelo cubano mesmo. Foi 

mesmo assim. E nós tivemos de ajustar, foi uma mudança muito rápida, tivemos que ajustar 

claro. Eu tive cadeiras que eu escolhi, portanto geografia económica, que não estudei nada 

porque aquilo só davam no 9º ano, já tinha estudado no 8º. E esses ajustes, por exemplo, 

estudávamos totalmente teorias marxistas, por exemplo, eu no 9º ano já estudei filosofia, quer 

dizer, é só para ter ideia da alteração dos planos todos. Claro que, independentemente de 

serem conteúdos diferentes, isso não alterava aquele aluno que era bom continuava a ser 

bom, mesmo dominando matérias novas. Era uma questão de apostar. Um dos fatores que 

pesou muito na qualidade, nós deixámos de ter manuais, passámos a ter umas brochuras no 

sistema. Eu concluí o 9º ano, prossegui os estudos para chegar ao 1º. E então, na altura era 

assim – repare que eu contei as histórias que oiço dizer, porque a partir de ’76 o meu pai veio-

se embora – portanto, os meios financeiros… 

Entrevistadora: Escassearam. 

Entrevistado: Escassearam. Portanto, é um fator que pesou muito. Embora tivesse alguns 

familiares que pudessem dar-me ajuda mas não tem nada a ver com aquele nível de vida que 

eu levava, não é? Houve um declínio, pronto. 

Entrevistadora: E diga-me só uma coisa: e como é que era a sua relação com esses professores 

novos que chegaram? 



Entrevistado: Eu sempre mantive boa relação, eu sou conhecido na minha geração, no liceu, 

quando eu estudava até ao 12º ano, chamavam-me Yuran Tropov, deve condizer com a minha 

pessoa, que era um filósofo, porque eu por natureza tinha um domínio bem grande de 

matéria. Então, com qualquer tipo de professor com quem eu lidei – porque não era tudo mau 

– eu tive excelentes professores no domínio das ciências, matemática, na física e química tive 

excelentes professores cubanos. E isso é inquestionável. Mas eu nunca encontrei dificuldade 

porque eu sou uma pessoa que, mesmo na minha vida, mesmo até hoje, com a idade que eu 

tenho, qualquer dificuldade para mim é superável, é ultrapassável. E então isto é um dilema 

que eu tenho: mesmo com dificuldade, eu tenho de trabalhar para superar aquela dificuldade. 

Agora, pode não ser na perfeição mas ela tem que ser superada. E então, isto é o dilema que 

eu tinha. Portanto, nunca encontrei grandes dificuldades, houve sempre uma boa relação. Eles 

também chegaram a uma sociedade nova, achavam que havia uma abertura, eles também 

tinham interesse em trazer a sua predominância. Também não podemos esquecer disso. E eles 

facilmente estiveram lá, como sempre, como qualquer um, fizeram também… incutiram na 

cultura, influenciaram. Mas a verdade é esta: é que eu em ’79 então, quando eu acabei o 5º 

ano, passei a lecionar. Lecionei no 1º ciclo… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: O 5º ano, isso… 

Entrevistado: O 5º ano correspondia ao 9º ano atualmente. O 5º ano que é o 3º ano dos liceus, 

não é?  

Entrevistadora: Exatamente, porque é que decidiu começar a lecionar? 

Entrevistado: Não, isso fazia parte. Eu não quis tão cedo. É assim, na altura, devido a falta de 

quadros, qualquer um aluno que percorresse o sistema até ao 8º ano, o chamado 2º ano dos 

liceus, já podia lecionar no 1º ciclo, pronto. Achavam que ele tinha uma aptidão, nesse período 

de transição, ele estava apto para lecionar no 1º ciclo. E 90% eram assim. Concluindo o 9º ano, 

3º ano dos liceus, a parte de frequência do 4º ano dos liceus, já podia lecionar no 2º ciclo.  

Entrevistadora: Podia ou era obrigado? 

Entrevistado: Não, podia. Isto é uma condição para lecionar porque, como eu disse, aí vem 

uma outra história, porque, já que está a levantar a questão, era assim: após a independência, 

tivemos uma abertura muito gira, que era assim, todos que acabassem os estudos, tinham 

acesso. Porque com essa linha comunista – não esquece que na altura, nós tínhamos a 

Alemanha, a União Soviética que desmembrou, Cuba – e esses países numa linha de 

pensamento, concediam bolsas de estudo em um número indeterminado e indefinido. Por 

ano, chegávamos a tirar de S. Tomé 400 estudantes para fora. Era muita gente como pode 

imaginar. Eu, felizmente, falo isso com muito orgulho porque eu sempre me opus ao regime e 

sempre me opus às bolsas, sempre recusei, não é o acaso que eu vim estudar em Portugal. 

Repare que eu acabei o 7º ano, como eu contei, na altura o 12º ano eu acabei em ’83, eu só 

vim estudar para Portugal em ’92. Eu podia ter partido para Cuba desde ’81, antes de acabar o 

7º ano mesmo. Mas eu nunca, da minha preferência própria, sempre preferi estudar em 

Portugal ou França, um dos países qualquer mais ou menos de incidência daquilo que eu 

pensava. Eu sempre opus e contrariei e fui esperando, havia de mudar um dia.  

Entrevistadora: Então, quando terminou o 3º ano de liceu e passou para o 4º foi lecionar? Por 

opção? 



Entrevistado: Fui lecionar. Não, mesmo quando eu lecionei, quando eu acabei o 9º ano, fiquei 

dois anos sem estudar, por isso é que eu acabei mais tarde. Quer dizer, acabei o 9º ano, parei, 

fui lecionar. Porque eu para lecionar precisava de ganhar algum dinheiro. Pergunta bem esta. 

Então, eu fui lecionar para uma comunidade que estava a 15 quilómetros. Aqui não é nada, 

mas em S. Tomé é muito, para uma comunidade chamada, um distrito chamado Cantagalo, 

hoje é capital de um dos distritos mas na altura era uma zona, portanto, uma comunidade 

muito florescente e então como eu era um jovem, tinha na altura 17, 16/17 anos. E na altura 

era uma pessoa com uma certa opinião. Eu deixei de estudar durante o dia e fui trabalhar. 

Entrevistadora: Por uma questão económica? 

Entrevistado: Por uma questão económica. Exatamente. E trabalhei dois períodos porque 

nessa democratização do ensino também vem um fator que também é importante focar aqui. 

Nós deixámos de ter um regime duplo, passámos a ter um sistema do 1º ciclo, um regime 

triplo. O que é que isso quer dizer? Nós tínhamos aulas das 7h30 às 10h30, das 10h30 às 

13h55, das 14h às 17h30. Portanto, eram três períodos da aula. Isso obrigava, mesmo o tempo 

era tão escasso que obrigava a uma ginástica. Mas em contrapartida, mas em contrapartida 

tinha uma vantagem. Eu podia chegar ao meu local de aulas, estava na periferia, lecionar dois 

turnos ou três turnos e assim eu ganhava o dinheiro a dobrar, como é óbvio. Já percebeu tudo, 

mais ou menos isso (risos). Então, eu fazia isto. 

Entrevistadora: E quando decidiu ir lecionar, obviamente por uma questão económica mas 

sentia alguma apetência para dar aulas, sentia alguma curiosidade? Ou era mais o sentir que 

era uma oportunidade para ganhar dinheiro e precisava disso? 

Entrevistado: É assim, eu durante o meu percurso, seguindo as linhas pisadas do meu pai, eu 

sempre sonhei ser um piloto aviador. Agora vamos rir mas é verdade isto. Sempre tive duas 

convicções na minha ideia. Enquanto, na minha primeira fase da infância, primeira 

adolescência, sempre sonhei ser ou piloto de aviador ou piloto de corrida. Já na altura havia 

corrida de carros e essas duas coisas… até hoje sou um fanático por conduzir. Mas isso é uma 

outra parte. E eu sempre sonhei isto, então o meu sonho sempre foi fazer curso de piloto, 

aviador ou então engenharia mecânica. Pronto, este sonho, como sempre, sonha-se e acabou. 

A partir deste momento, como eu contei, devido às condições financeiras, porque era a única 

via que havia na altura. É o que havia que qualquer um jovem podia enveredar, porque 

independentemente de ter o nível académico, tínhamos uma preparação. Mesmo esses 

cubanos brasileiros davam uma formação intensiva em mitologias, estratégias, didática. 

Davam uma formação intensiva em três meses e o aluno acabava por ter uma visão. É óbvio 

que eu também tinha uma base sólida de conhecimento, isso também foi um fator que ajudou 

bastante. Pronto, com esses fatores que eu contei agora, fiz a preparação e fui lecionar. E eu 

escolhi uma zona de periferia, porque eu deslocava-me diariamente e voltava, mas eu para 

poder dedicar-me devidamente ao trabalho, e ter para planear – porque aquilo tinha uma 

série de questões, era planificação, organização, reuniões semanais, quer dizer, havia uma 

série de critérios para isso – então como eu lecionava dois períodos… Ah e depois havia uma 

questão que era a seguinte: as pessoas que tinham uma maior aptidão dentro do grupo 

selecionado nessa formação, passavam a dirigir a chamada planificação do grupo. Havia o 

grupo, coordenava o grupo, por distritos e faziam um aglomerado de escolas, todos do 1º 

ciclo, não é vertical mas é horizontal, e então os professores que trabalhavam naquela 

periferia, trabalhavam sob a alçada de um coordenador. E eu, felizmente ou não, quando me 



desloquei para aquela zona, entregaram-me – se calhar porque eu tinha um certo nível – 

deram-me as duas turmas do 4º ano. Deram-me as duas turmas do 4º ano e deram-me a 

coordenação do grupo, que eram cerca de 30 professores. Professores mesmo mais velhos, eu 

era um jovem de 17 anos. portanto imagine o que era… (risos) 

Entrevistadora: Era um jovem de 17 anos! 

Entrevistado: É verdade, na altura comecei com 17 anos. Aliás, era a idade ideal para iniciar 

aulas lá em S. Tomé na altura. Com 17 anos começava-se a lecionar. Pronto, então eu fiz esse 

percurso. E uma das questões que eu percebi, devido à pressão e às condições, convinha 

arrefecer um pouco a cabeça, deixar de estudar, ganhar algum dinheiro, munir de alguma base 

financeira, depois pensar em voltar a estudar, não é? 

Entrevistadora: Como é que foi essa experiência de começar a dar aulas com 17 anos? 

Entrevistado: Foi sempre muito positiva. Foi agradável, primeiro porque eu tinha embebido – 

como se diz – aquelas experiências de alguns professores que eu tinha que eram muito 

exigentes. Eu sou conhecido mesmo cá em Portugal como um professor muito exigente. Eu 

pauto, até hoje, na minha vida profissional, depois de estar cá muitos anos, se um dia me 

conhecer, vai ver que o X é conhecido por esse princípio. O que é que acontece? Acontece que 

eu pautei naquela localidade, porque eram turmas grandes, embora com um regime triplo, 

como eu contei, chegávamos a ter turmas com 40 alunos. Pronto, isto é no 1º ciclo, no liceu 

cheguei a estar na turma de 65 alunos. Pronto, isto é um outro aparte da democratização do 

sistema. Pronto e com 40 alunos, a primeira questão que se exigia ao aluno, um professor para 

ter qualidades – porque nós também tínhamos uma avaliação – é ele atingir 80% de sucesso. E 

esses alunos do 4º ano tinham uma avaliação também, essa avaliação mantinha, tinha uma 

prova de avaliação de exame, esse exame pautava por uma prova escrita, depois os alunos que 

se achasse que era menos, eram submetidos a uma prova oral também. Na área de letras. 

Ciências já não, só a área de letras. E eu infelizmente tive duas turmas do 4º ano. A primeira 

vez que eu trabalhei, tinha uma turma com 39 e tinha uma outra turma com 40. Das duas 

turmas, levei, uma turma levei 36 para exame, que tinha 40, da outra turma levei 37, portanto, 

que tinha 39. Portanto, como vê, deixei de fora poucos. Só deixei 4. Num universo de quase 79 

alunos. Desses todos que foram para exame, todos passaram. Portanto, era uma coisa… 

porque havia uma reprovação muito rigorosa, não podiam chumbar no exame. E isto deu-me 

um outro calcar, digamos assim, deu-me um outro suporte a nível dos professores jovens, na 

altura, com um nível que era para se aproveitar. E ao mesmo tempo, também, comecei a 

sentir-me realizado, primeiro porque financeiramente encaixava bom o dinheiro, não é, e 

também comecei a ser reconhecido no meu trabalho. Depois, nós realizámos em S. Tomé – eu 

trabalhei em ’79 em Santana – no 4º ano, acabei por estar no grupo dos professores, porque 

nós trabalhávamos também mesmo jovens, equipa, trabalhávamos como existia no tempo 

colonial. Se calhar aqui foram buscar alguma experiência, aqueles que dirigiam a educação. 

Que é assim: os mais aptos, ficavam com os anos terminais, digamos, os 3ºs e os 4ºs anos. Os 

mais inexperientes ficavam com os 1ºs anos, o 1º e o 2º ano. E então eu fiquei nessa rodagem. 

E sempre recebia os 4ºs anos para poder fazer a engrenagem, não é? Trabalhei ‘79/’80, 

‘80/’81, depois, em ’81 realizaram a 1ª Jornada Científica, porque os primeiros alunos nossos – 

porque como eu dizia, embora tivéssemos cerca de 40% de estudantes nossos iam para Cuba, 

40% iam para a Alemanha Democrática e União Soviética, mas os outros 20% vinham para 

Portugal, porque nós beneficiávamos de bolsa da cooperação e da Gulbenkian, davam bolsas 



anualmente porque estava no âmbito da cooperação. E vinham para Portugal cerca de 10%. Os 

outros 10% iam para os países africanos, iam para França, iam para os Estados Unidos. A 

verdade é que, desses estudantes que vieram para Portugal num ano, que era um caso inédito, 

isso aconteceu em Portugal no ano ’80, vieram dezasseis estudantes são-tomenses e todos 

reprovaram no primeiro ano. Isto implicou a fazer uma reflexão interna em S. Tomé. E fizeram 

uma reflexão, organizado algo que se chamou Jornadas Científicas Pedagógicas. A primeira 

jornada foi no ano de ’81. E quando se organizou essa jornada, por razões próprias, que eu 

também nunca conheci, eu fiz parte da equipa que ia reflectir sobre a qualidade de ensino. 

Pronto, isso foi o primeiro passo que eu dei na qualidade de trabalho. E fizemos um trabalho, 

como qualquer uma equipa de nove elementos que reflectiram sobre métodos de ensino no 1º 

ano – foi o ano em que nós incidimos o trabalho – e percebemos logo à partida que os cubanos 

aplicaram um método que foi o Método Analítico Sintético, com Variante Fónica. Este é que 

era o método que eles incutiam. Este método tinha alguns impactos que não eram muito 

viáveis na nossa cultura, porque aquilo não foi testado. Então, propusemos, na altura, alterar o 

método Analítico Sintético, com Variante Fónico, passar para Método Global e Método 

Sintético. Foi a nossa proposta na altura. Pronto, isso ressoou um grande eco porque isso foi 

feito pela UNESCO, algumas organizações, mesmo a Fundação Calouste Gulbenkian. Também 

esteve em S. Tomé e eles – na altura tivemos uma senhora que era Ministra da Educação, esta 

senhora estava em Portugal também, era mestiça comum, portanto, ela foi educada sempre cá 

em Portugal, lá está, família de elite. E ela pautava muito pela qualidade deste ensino, que ela 

também estudou cá, não é? Então ela pediu ajuda à Fundação Calouste Gulbenkian que 

fizessem uma reforma e eles prontificaram-se logo. Foi assim que eu deixei de exercer a 

função como professor de 1º ciclo nos anos de ’82, ’83, passei para – em ‘84/’85, para lá para o 

Ministério da Educação directamente. 

Entrevistadora: E então o resto dos estudos? 

Entrevistado: Eu, a partir de ’82, exactamente, porque estamos a falar em ’79, ‘80/’81, em ’82 

eu voltei a retomar os estudos.  

Entrevistadora: Enquanto fazia esse trabalho na Gulbenkian… 

Entrevistado: Para a Gulbenkian. Porque aquilo era uma conferência, aquilo não alterava nada 

no meu plano de estudos. Eu depois de adquirir condições, dois anos depois, como eu disse, 

portanto, em ‘81/’82 eu voltei para o liceu. Aquilo já tinha alguma prática, não é, portanto, era 

prosseguir os estudos que eu pretendia. Portanto, em ’85, como em ‘83/’84 eu acabei os 

estudos, portanto, acabei o liceu que na altura era o 11º ano. E então, fui convidado, porque a 

Gulbenkian como fez esta reforma, eles envolveram-me, eles selecionaram um grupo de 

quadros nacionais que achavam que tinham aptidões para trabalhar com eles. Porque eles 

tiveram lá uma influência. Portanto, eles tiveram lá uma equipa portuguesa, na altura era 

liderada por Marçal Grilo. Portanto, o Marçal Grilo era diretor de cooperação, portanto, ele é 

que teve todo o processo de recuperação. Aliás, foi ele que me cedeu a bolsa para vir para cá 

para Portugal. Era o professor Marçal Grilo, era o professor João Caraça, que era diretor da 

parte administrativa, serviços administrativos, era o engenheiro Marçal Grilo que era 

presidente da Gulbenkian.  

Entrevistadora: Ou seja, enquanto estava a terminar os estudos, estava também a desenvolver 

esse trabalho ao mesmo tempo? 



Entrevistado: Mas não só! E de noite lecionava no 2º ciclo, como eu contei, e no 3º ciclo. Sim, 

era uma forma de sobreviver porque é assim, embora trabalhasse no Ministério o nível de vida 

melhorou consideravelmente. Eu passei a usufruir do triplo do salário. Porque o meu salário 

não só dependia do salário nacional, como tinha uma gratificação que era financiada pela 

fundação Calouste Gulbenkian. Mas pronto, é sempre, como se diz na minha terra, quando se 

ganhava, amealhar mais tostões, é sempre bem-vindo. Pronto, durante os anos ’83, como eu 

contei, ‘81/’82, ao contrário de ‘83/’84, eu não trabalhei no liceu. Eu só me limitei a acabar o 

meu 7º ano, agora o 12º ano. Mas depois quando eu passei para o ministério, eu passei a 

trabalhar diretamente. Porquê? Como é que foi feito o projeto? O projeto foi feito, 

selecionado num universo de dez escolas. Das quais… não… dez agrupamentos de escolas, 

porque no mesmo distrito podia ter escolas do 1º ciclo, 2º ciclo e 3º ciclo. Porque eu logo citei 

isto, após a democratização do ensino, o que é que aconteceu? Também isso foi feito… 

também com o financiamento desses países, Cuba e União Soviética. Nós estamos divididos 

em sete distritos: uma é a região autónoma do Príncipe, e depois temos seis distritos em S. 

Tomé. E desses distritos, o que é que fizeram? Para facilitar a vida criou-se as escolas, 

construíram-se escolas de raiz em todos os distritos. Portanto, em todos os distritos deixou de 

haver escolaridade obrigatória até ao 4º ano – estamos a falar em ’80 – passou a existir escola 

até ao 9º ano. Portanto, como quem dissesse que o ensino obrigatório facilite as pessoas na 

comunidade, vai até ao 9º ano. Porque nesse período – também é bom dizer – que como 

houve aqueles professores cubanos, brasileiros que foram para S. Tomé, muitos também 

estavam dispostos a trabalhar. Pronto, era um grande número, não é? Eles, conjuntamente 

com os quadros nacionais, dispersaram para toda a ilha. Então, tínhamos professores em 

vários focos do país, nos distritos. E isto obrigou a construir escolas quer do 2º ciclo, aí 

voltamos ao regime, deixou de ser televisivo, passou a ser 2º ciclo e 3º ciclo, portanto, até ao 

9º ano existiram escolas até à periferia. A partir do 10º ano, 10ª classe, passariam a vir para o 

liceu. Portanto, até ao 9º ano, muitas crianças tinham facilidade. Não podemos esquecer que 

até ao 9º ano eles podiam formar e trabalhar com a sua comunidade local. Portanto, era uma 

multiplicação de informação. Este fator é muito importante. Eu trabalhei no ministério, como 

estive a dizer, em ’85, fui convidado por uma equipa da Gulbenkian, selecionou assim um 

universo, nós éramos ao todo 22, dos quais 11 só tinham formação, portanto digamos, 

habilitações académicas, trabalhavam no domínio do 1º e 2º ciclo, como nós trabalhávamos. 

Os outros já tinham formação superior, outros 11 e trabalhavam no domínio do secundário. A 

intervenção da Gulbenkian foi do 1º até ao 11º ano. 

Entrevistadora: E você tinha nos seus planos, era uma ambição sua, fazer o ensino superior? 

Pensava nisso ou…? 

Entrevistado: Sempre pensei a aguardar o momento próprio. Porque eu mesmo, quando 

acabei, neste período de transição, eu fui duas vezes beneficiado com bolsa. Portanto, 

voltando a retomar a ideia que eu contei, portanto, nesse percurso, a ideia do curso de piloto 

aviador pronto (risos) isso ficou perdido, como é óbvio. Eu segui a via de ensino porque era a 

via que me restava seguir o percurso.  

Entrevistadora: Que lhe restava? 

Entrevistado: Que restava, era a via que me restava.  

Entrevistadora: Foi então, por exclusão de partes que decidiu ser professor? 



Entrevistado: Sim, sim. Eu tinha duas hipóteses. Eu tinha a hipótese de ser um funcionário 

público em vários domínios ou estudar num outro campo. Portanto, podia estudar noutro 

campo. Mas isso dependia também, porque a partir do momento que eu recusei – porque eu 

tive uma bolsa de bioquímica, para ir para Cuba, eu recusei, tive uma bolsa para fazer 

medicina, também… Ah, é importante também focar isto: no nosso sistema, enquanto eu 

estudei, nós não tínhamos áreas. Estudei o chamado ensino geral, 10º/12º ano geral. Portanto, 

eu escolhi as doze cadeiras do ensino e só com uma via. Portanto, naquele modelo cubano 

havia tudo e não havia nada. Ou o aluno é bom e fazia muitas cadeiras – porque isto era uma 

política que eles tinham, o aluno seguia até ao 12º ano com todas as cadeiras e aí ele está apto 

para fazer qualquer área. Porque eles depois viam qual era a área forte e qual era a área fraca 

para seguir o ramo – então ele podia fazer qualquer domínio. Felizmente, eu fiz as cadeiras 

todas, podia seguir, quer a área de ciências, quer a área de letras. Pronto, mas isso ficou de 

parte porque eu sempre recusei. Quer uma coisa quer outra que eu fui beneficiado, eu sempre 

recusei. Eu recusei, pronto, porque eu não me simpatizava, eu fiquei aguardando. E quando 

houve essa chance de ir trabalhar para a Gulbenkian, eu sempre acreditei que mais tarde ou 

mais cedo, um dia eu havia de beneficiar, porque é daquelas janelas que abre à pessoa, não é? 

E eu logo no 2º ano de trabalho, porque eu fui para projeto e eu não só trabalhava como 

coordenador, como era secretário do projeto. Portanto, tinha um diretor, que na altura 

chegou a ser ministro dos negócios estrangeiros, que era o Albertino Bragança, foi ele que me 

fez o convite, é uma pessoa muito conhecida, uma figura pública muito conhecida em S. Tomé, 

porque ele faz parte da cultura são-tomense. Então, ele era diretor do Gabinete de Estudos. 

Quando mandaram formar a equipa – porque ele é que fez a negociação com a Gulbenkian, 

através da ministra, ele é que liderou – ele criou a sua equipa. E por razões próprias que eu 

também nunca conheci, se calhar porque eu também participei nas jornadas científicas, como 

eu tive várias intervenções, acho que isso me marcou. São aqueles momentos de 

reconhecimento. Então, num belo dia – porque eu trabalhei naquela zona, como eu contei – 

depois eu fui deslocado para trabalhar para uma escola muito perto da minha casa, porque 

depois de alguma experiência podia-se também ter opções, não é? E eu então passei a 

trabalhar numa escola que estava a 3 quilómetros da minha casa. Mesmo na minha área. E 

então, num dia recebo um telefonema, recordo bem, portanto, as aulas iniciavam a 20 de 

Setembro, mais ou menos aí 5 ou 6 de Outubro, menos de 1 mês de aulas, eu recebi o 

telefonema. Recebi o telefonema que o diretor do gabinete de estudos queria a minha 

comparência para ter uma conversa comigo. E, pronto, como foi uma indicação que veio da 

direção, porque nós tínhamos várias direções, a direção de educação primária do qual eu fazia 

parte, eu tinha dispensa para comparecer. E eu compareci. Ele expôs os problemas claros 

como estamos aqui a conversar, pôs-me o problema claro, que precisava de um grupo e que 

falaram muito bem de mim e que ele acha que eu se calhar podia ajudar. Eu disse: ‘tudo muito 

bem.’. Que ele ia formar equipa ainda mas que ele estava a contar comigo. Eu disse: ‘Olhe 

professor, é assim…’ – porque também na altura eu também já estava cansado de dar aulas, 

porque eram assim duas turmas – e então eu disse que sim, pronto. Mas ele disse-me: ‘Mas 

olha que não vai ser fácil, é trabalho duro e você está a estudar de novo.’, ‘Tudo bem 

professor, acabei também agora o meu 12º ano e eu estou disponível e….’   

Entrevistadora: E ficou. 

Entrevistado: E ficou. E foi assim que eu fui. 



Entrevistadora: E depois como é que foi a passagem para a universidade?  

Entrevistado: Pronto, eu concorri com a Gulbenkian, trabalhava como secretário do projeto, 

mas houve um período aí nos anos ‘87/’88/’89, o meu diretor ausentava, porque ele como 

trabalho fazia traduções para as Nações Unidas, ele muitas vezes ausentava-se do país para ir 

fazer o trabalho de tradutor. Portanto, o projeto ficava sob a levada de uma equipa nacional, 

na ausência do diretor. Isto foi bom porque nós começámos ao longo do percurso, nós 

tínhamos, anualmente, tínhamos quatro encontros com a direção da Gulbenkian. Portanto, 

daqui da Gulbenkian da direção para S. Tomé, deslocava em missões, quatro missões. E nessas 

missões, como eu era secretário do projeto, eu é que negociava todo o processo de estadia 

deles, cabia-me essa responsabilidade. E nessa proposta nós fomos pondo o toque. Porque 

eles sempre questionavam, mesmo o Professor Marçal Grilo, o falecido engenheiro Marçal 

Grilo, questionava… Ao contrário! O professor Marçal Grilo e o Engenheiro Vítor Sá Machado. 

‘O que é vocês querem que nós depois no fim do projeto tenhamos em conta?’, ‘Nós 

queremos é continuar a estudar.’. Portanto, e eles então num belo dia, foi no tempo do 

professor Marçal Grilo, creio que isso foi em ’79 ou ’80. Ele mandou-nos fazer uma listagem de 

qual era a formação de cada um, para perceber em que é que no podia ajudar.  Após essa 

leitura – obviamente cada um escreveu, quem tinha formação na altura já a licenciatura, 

pouco os preocupava, mas para os que tinham como o meu caso, por exemplo, como os 

outros. Porque viemos para aqui, ao todo desses onze ainda estamos cá sete. Desses  sete só 

dois é que regressaram, outros cinco estão mesmo cá a trabalhar, como à semelhança de mim. 

O que é que acontece? No fim do curso, o projeto acabava, como eu contei, a ‘91/’92, houve 

uma negociação. Mas também houve uma mudança política, é bom esclarecer aqui. Quer 

dizer, deixamos de ter o regime único, passamos a ter um regime pluripartidário – foi nos anos 

’90 – e houve também uma mudança de atitudes. O que é que aconteceu? O meu antigo 

diretor que tinha todo o processo foi chamado para um cargo no governo, ministro dos 

negócios estrangeiros. Na altura, o professor Albertino Bragança. O que é que acontece? Uma 

das colegas minhas, chamada Milú Viegas, que era uma das técnicas, coligámos com maior 

projeção na área da biologia, ela é que foi indicada para coordenar o projeto do Gabinete de 

Estudos. Portanto, sendo ela mais uma colega, mais fácil tornou todo o processo 

desencadeado, não é? E o processo assim foi desencadeado e portanto, eles negociaram com 

as universidades. Viemos diretamente de S. Tomé, este grupo, centrados em duas 

universidades, três: Santarém, Setúbal e Universidade do Minho. Não, quatro, a Universidade 

de Aveiro também. Portanto, eles pegaram na equipa e dividiram nessas quatro… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Ou seja, vocês vieram ao abrigo de um acordo. Não tiveram que fazer exames 

de acesso? 

Entrevistado: Não, não, havia mesmo um regime especial. A Gulbenkian, como nessas 

universidades tem uma quota, tem a quota porque eles apetrecham a parte social e portanto 

eles beneficiam. Então, a negociação foi feita nesse regime de quota, desses são 5%. Por isso é 

que nós nos espalhámos por várias universidades. E nós também viemos com vários domínios, 

cada um com uma área diferente. E depois foram fazer, por exemplo, o meu caso 

concretamente, eu fiz o ensino básico que era a formação que eu fiz na altura, pronto que é 

aquilo que eu optei, porque eu fui dos últimos a ser selecionados no grupo. E depois, no fim, 

quando acabei a formação, já tinha essa negociação. Eu tinha duas opções: ou especializar-me 



na área de educação especial, que foi aquilo que eu segui, ou então seguir a educação 

ambiental. Felizmente eu cheguei na universidade e, portanto, se calhar mesmo a minha 

aplicação foi encaminhada. Porque para entrar em educação especial na altura, em Braga, que 

é onde eu estudei, tinha que ter uma média de 14, senão não entrava. E tinha que ter anos de 

experiência. Os meus anos de experiência contaram, portanto, foi a partir daqui que eu 

comecei a trabalhar porque eu fiz o estágio. Depois de acabar o curso tinha que fazer um ano 

de estágio. E isso não estava dentro da negociação da formação. E depois fui fazer estágio para 

Amares, uma das terras de lá perto, no norte. Foi assim que eu comecei.  

Entrevistadora: Voltando um bocadinho atrás, e porque estamos a falar do final de uma fase 

da sua vida, antes de entrar na faculdade, quem é que considera que mais o influenciou ao 

longo de todo o seu percurso escolar até chegar à universidade? 

Entrevistado: Influenciou-me primeiro a vontade, primeiro partiu de mim, a vontade de 

perceber que eu posso dar um pouco de mim num ou noutro aspeto. Isto é o primeiro que 

aconteceu, porque é assim, a partir do momento que eu percebi que, optando pela via de 

ensino, eu transmito o pouco que eu sei aos outros, foi como eu pensei na altura, como eu 

comecei a pensar naquela altura. E perceber que esse contributo pode ser valioso, porque eu 

estou a tentar, com o pouco que eu tenho, ajudar os outros. Foi assim que eu pensei, foi assim 

que me influenciou. E houve um momento da minha vida que eu decidi: ‘Vou ser mesmo 

professor.’. Portanto, isso já foi já no momento… 

Entrevistadora: Isso foi quando? 

Entrevistado: Foi já no período quando eu estive a trabalhar para a Gulbenkian que eu percebi 

que eu podia beneficiar de uma bolsa neste campo. Foi assim. São momentos na vida que a 

pessoa vão ficando indefinindo mas acaba por definir.  

Entrevistadora: Mas sente que houve alguém que o influenciou a conseguir ter essa 

persistência de, por exemplo, de conseguir aguentar esse período em que trabalhava para dois 

sítios diferentes e ainda estudava? 

Entrevistado: Enfim, eu sempre acreditei – e continuo a acreditar – que tudo se consegue é 

com trabalho e com esforço e então acreditei. Porque como eu fiz a formação para o ensino, 

podia ter feito para outras vias, isso não está aqui em causa. O problema é que eu percebi: ‘É 

este o caminho.’. Porque depois a pessoa tem uma coisa que é gratificante: eu mesmo quando 

saí em S. Tomé – repare que eu acabei em ’82/ ’83, como eu contei, só vim para Portugal em 

’92. Portanto, passaram 10 anos e eu vou-lhe dar esse toque que é uma boa novidade: alunos 

com quem lecionei, que foram alunos meus, quando eu estive em S. Tomé, já tinham 

regressado como engenheiros e é das coisas mais gratificantes que eu tenho na minha vida. 

Mesmo cá onde eu estou, tenho cá alunos a estudar, eles já foram meus alunos no Colégio X. E 

isto são coisas que a gente volta para trás e vê-os e nunca esquece. E pela experiência que eu 

tenho, é das coisas mais gratificantes, perceberes que conheceste esta pessoa, tentaste ajudá-

lo com o pouco que tu tens e ele hoje é o teu colega e teu companheiro. É uma coisa que não 

há preço que pague ver, é das coisas mais grandiosas. Eu costumo dizer, um professor é uma 

profissão tão gratificante como as outras. É uma questão de a gente saber de facto acreditar e 

saber aquilo que faz. 

Entrevistadora: Há uma coisa que eu queria voltar um bocadinho atrás porque não ficou muito 

explícito. Ao longo do seu percurso escolar teve apoio familiar – não estou a falar do apoio 



financeiro que o seu pai lhe dava, mas – apoio familiar no sentido de o ajudar a fazer trabalhos 

de casa ou a ajudar a estudar, a tirar dúvidas? 

Entrevistado: Não. É assim: a partir… repara que eu vou falar até ao 9º ano, vou falar por 

etapas. Portanto, o período que foi do 7º até ao 9º ano – que é o período que eu acabei antes 

de começar a trabalhar – eu por natureza tinha uma capacidade muito intuitiva. Eu consigo 

presenciar algo – mesmo até na prática – consigo presenciar algo e passados uns dias depois 

fazer uma autoavaliação daquilo que eu apanhei, muitas informações ficam. Hoje já não, 

porque hoje a idade já não é tão novo, mas eu tinha essa capacidade. Eu não precisava de 

muito exercício, basta acompanhar uma aula com muita atenção e grande parte daquelas 

informações ficavam-me logo intrusadas. Com alguns apontamentos eu me safava, portanto, 

até aqui a cabeça estava fresquinha, não havia assim muito trabalho.  

Entrevistadora: E se por acaso tivesse precisado, acha que teria esse apoio? 

Entrevistado: Sim, eu na altura… eu mesmo por mim não tinha o apoio. Porque é assim, eu 

tinha dois modelos: ou estudava com os colegas, acabava por ser uma aprendizagem de 

partilha. Sempre tive isto com colegas, quer no meu 3º ciclo, quer no secundário. Secundário 

muito mais, porque no secundário, como eu contei, estudávamos 12 disciplinas e há tanta 

aposta, havia uma competição desenfreada entre nós. A partir do 12º ano até ao 12º ano eu 

estudei de noite, já não estudei de dia. Já não fui aluno diurno, fui aluno noturno. Chamavam 

mesmo noturno. E das grandes apostas da atribuição das bolsas dependia da média que nós 

tínhamos no 12º ano. Podia ser média 10, como média 11, como média 16/17. Pronto, e se há 

coisas que se apostava tanto, por exemplo, na área de ciências, era a demonstrar que era um 

aluno bom. Porque quem era bom, era mesmo bom, era indiscutível. Então havia trabalho de 

grupo, chegávamos a dedicar dias e dias a treinar, por exemplo a matemática, trigonometria, 

geometria descritiva, na altura, que eram conteúdos muito difíceis e que muitos alunos 

desistiam daquelas disciplinas do curso porque não conseguiam acabar. Nós tínhamos um 

grupo, porque também, lá está, quem é bom aproxima-se aos bons, isso sempre existiu em S. 

Tomé, aqui não sei mas lá em S. Tomé era assim. Se o aluno A é bom na história, ele vai 

selecionar o aluno de filosofia para eles partilharem. Se o aluno é bom a matemática, o aluno 

de física e química partilha com ele. Então, há um treino de transmissão em que todos têm 

que estar preparados para realizar a prova. Pronto e era assim que nós fazíamos o percurso. A 

aprendizagem sempre foi partilhada com os outros e o resto depois era intuição e pronto, lá se 

safava, era assim., partilhava. 

Entrevistadora: Há bocado referiu que a sua mãe tinha só o 2º ano… 

Entrevistado: 2ª classe. 

Entrevistadora: 2ª classe. E o seu pai estudou até que…? 

Entrevistado: O meu pai tinha, portanto, por aquilo que eu soube, ele tinha o 4º ano, 4ª classe, 

feito cá em Portugal.  

Entrevistadora: E alguma vez sentiu que a sua família tinha expetativas em relação à sua 

escolaridade? 

Entrevistado: Não, porque é assim eu vou-lhe contar. Isso é que é uma parte importante da 

estória, é assim: a minha mãe, depois de separar do meu pai – na minha família nós somos seis 

irmãos e éramos oito, faleceram dois – portanto… 

(entrevistadora interrompe) 



Entrevistadora: Seis irmãos da sua mãe e do seu pai? 

Entrevistado: Não, da minha mãe e do meu pai somos dois, depois tenho mais quatro que são 

da segunda ou terceira relação dela. Pronto, o que é que acontece? Desses dois que eu e o 

meu irmão somos, são os dois primeiros. Mas depois de ela se separar do meu pai ela refez a 

sua vida, como era seu direito. Mas eu, tendo em conta, no universo desses irmãos eu era o 

mais velho e o que tinha maior projeção, eu tinha uma avó que era um pouco iluminada. 

Minha avó era analfabeta mas era uma pessoa daquelas que tinha uma história muito 

engraçada. Ela punha um – porque nós estudávamos na altura sem grandes níveis – 

estudávamos com um candeeiro, digamos assim, a gás ou petromax, como chamamos aqui na 

Europa. E o que é que acontecia? Ela chegava e dizia assim: ‘Ah mas tu não acabaste ainda os 

trabalhos?!’. Quer dizer, ela mesmo sem saber ler, estavam sempre aquelas intuições de mãe. 

Ela sempre exigiu que estudássemos. E como a minha avó também teve seis filhos e todos por 

razões próprias – porque eu tive um tio que estava cá em Portugal, que era o mais iluminado 

da minha família que era muito conhecido, trabalhou nos registos centrais no tempo colonial, 

portanto, uma pessoa que acabou os estudos académicos, que foi educado com o pai. E então, 

a minha avó tinha sempre este tipo de dilema: os netos têm que seguir as pisadas do tio, que 

foi um dos filhos que ela teve que foi criado pelo pai, porque ela separou, mas que foi longe, 

investiu no estudo. Pronto e ela sempre fez questão. 

Entrevistadora: Então, ao fim e ao cabo era a sua avó que tinha expetativas? 

Entrevistado: Expetativas, exatamente. Então a minha avó tinha uma coisa inédita… Ela tinha 

quatro filhas e dois filhos, portanto, dessas quatro filhas, todas lhe deram netos. Então ela 

selecionou um neto de cada filha e pôs-se à responsabilidade para educar, do qual eu fiz parte. 

Pronto, eu integrei esta equipa. E então nós tínhamos trocas, contrapartida. Tínhamos que ter 

a educação, formação académica mas também tínhamos que ter educação informal. Então, 

qualquer rapaz que formava em casa da minha avó, tinha que saber, aprender a lavar, 

cozinhar, engomar que eram atribuições na altura, na minha cultura, atribuída às senhoras 

mas eles também tinham que aprender. Portanto, a minha avó já tinha uma visão do que era a 

sociedade. E então isto era a responsabilidade dela, portanto, ela dava formação completa aos 

netos. Para além de estudar, que ela não acompanhava mas estava atenta distante, mas aquilo 

que era formação que contribuía para a participação coletiva em casa. Por exemplo, em S. 

Tomé, por realidade, nós não temos fontanários públicos, é uma coisa básica mas temos de 

nos deslocar para a periferia que são fontanários públicos. E então, cada um tem uma tarefa 

diária. Portanto, independentemente de estudar, independentemente de fazer, tinha, porque 

a minha avó me acompanhou o percurso, eu estou sempre a contar até eu aprender a começar 

a dar aulas. Portanto, eu fiz 7º até ao 9º, foi o período da minha avó. O que é que acontece? 

Então, tínhamos tarefas, no horário, como ia trabalhar, por exemplo, ao fim do dia tinha que 

vir para casa trazer compras. Por exemplo, alguém ia fazer compras a uma mercearia, alguém 

tem que ir buscar água, alguém tem que lavar loiça. Quer dizer, cada um tem que ter uma 

tarefa e era assim, vivia bem. 

Entrevistadora: E os seus irmãos foram até…? 

Entrevistado: Não, os outros não. Os outros foram criados pela minha mãe, porque eu… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Então você foi criado pela sua avó? 



Entrevistado: Fui educado pela minha avó até aos 17 anos. A partir dos 17 anos/18 anos… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Vivia com ela? 

Entrevistado: Vivia com ela diretamente, mas a partir do momento… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Sozinho com ela? 

Entrevistado: Não, mais os outros meus primos… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Os outros que ela escolheu? 

Entrevistado: Sim, sim o resto da equipa. Pronto, mas a partir dos 18 anos eu aprendi a 

sobreviver e pronto. 

Entrevistadora: Aí foi à sua vida.  

Entrevistado: E pronto, aí já ligou tudo, está tudo correto.  

Entrevistadora: Mas alguma vez sentiu que a sua mãe tinha expetativas em relação a si no que 

respeita à escolaridade ou não? 

Entrevistado: Pronto, como qualquer mãe, na cultura são-tomense, há uma preocupação de 

querer ver o melhor ao filho. E, normalmente, pelo facto dela perceber que o meu pai 

suportava a as despesas, e a partir do momento que deixou de suportar, para ela era motivo 

de preocupação. Mas como eu era o mais velho e ela entregou – porque mesmo falando de 

mim, estou a falar de mim, porque o outro meu irmão também foi educado por uma minha 

tia-avó. 

Entrevistadora: E os seus irmãos concluíram que nível de estudos? 

Entrevistado: No meio da família, o outro é engenheiro, portanto o meu irmão também é 

engenheiro de telecomunicações. Trabalha numa empresa de telecomunicação em S. Tomé. 

Os outros não, os outros ficaram pelo 9º ano. Ah, há um que acabou o 12º ano. 

Entrevistadora: Então espere aí, eles são seis, certo? 

Entrevistado: São seis. Uma menina e cinco rapazes.  

Entrevistadora: Então houve dois rapazes que concluíram os estudos superiores… 

Entrevistado: Não, um concluiu os estudos superiores, um concluiu um estudo – sim, é médio 

bacharelato cá em Portugal e… sim, dois acabaram o superior, estou a fazer a conclusão 

comigo, não é? E há um terceiro que acabou também formação médica. 

Entrevistadora: E os outros ficaram pelo 9º ano? 

Entrevistado: Ficaram, 9º, 10º. Não concluíram, mesmo por razões conjunturais muitas vezes 

muito cedo vão para o mercado de trabalho. Pronto e então é assim uma família… 

Entrevistadora: Então e… já percebi que a sua decisão de ser professor foi mais ou menos por 

coisas da vida… 

Entrevistado: A partir de dado momento, coisas da vida, exatamente. 

Entrevistadora: Quais é que eram as suas expetativas relativamente à profissão? 

Entrevistado: Ao invés de muitos, eu vejo a profissão do professor como uma profissão muito 

dignificante. Como eu lhe disse atrás, é uma profissão muito dignificante. Ao invés de muito, 



aquilo que eu faço, eu faço com muito orgulho. Portanto, acredito que o meu modesto – 

mesmo em Portugal – contributo que eu dou, e não é ao acaso que eu selecionei o Colégio X, 

portanto, isso depois virá uma outra história. Eu fiz o estágio em Braga, podia estar a trabalhar 

em Braga. Aliás, eu tenho uma filha que nasceu em Braga, com uma colega minha com quem 

eu estudei. Mas eu sempre optei por estar em Lisboa porque eu acreditei que eu sou muito 

mais útil, digamos assim, na minha modéstia contribuição, numa instituição como o Colégio X 

que é de grandiosidade, que ajuda aqueles que mais precisam. Isto é uma das razões que me 

fez vir ao Colégio X, sempre estive aí com este orgulho. E contribuir, ajudando aqueles que 

mais precisam. Portanto, eu acredito que é uma profissão muito dignificante, que é uma 

profissão que quando se ajuda, se percebe que se faz algo de bom e é visível no outro. 

Portanto, são essas razões que me levam… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Mas isso é aquilo que me está a dizer depois de já ter experiência enquanto 

professor? 

Entrevistado: Não, mesmo desde os primeiros momentos que eu comecei a lecionar no 1º 

ciclo, é assim que eu interpretei. E foi ai que eu comecei mesmo a decidir que se calhar é o 

ramo que eu tenho que seguir. 

Entrevistadora: Então quando entrou para a faculdade já tinha alguma experiência de… 

Entrevistado: Grande, como é óbvio. 

Entrevistadora: Já tinha, comparado com os seus colegas obviamente. Achou que a formação 

que recebeu ia de encontro aquilo que é necessário? 

Entrevistado: Olhe, deixe-me dizer que, como eu costumo dizer, em quase todos os 

documentos que eu preencho, lá vou aproveitar e dizer também, que é assim: eu costumo 

dizer, eu vim a Portugal estudar, na altura, eu só vim completar conhecimentos académicos. 

Porque de formação profissional, eu sempre transmiti experiência, sempre discuti com os 

melhores professores da Universidade do Minho. A Universidade do Minho é uma 

universidade conhecida de renome aqui em Portugal, não é novidade para ninguém, portanto, 

para nós estudantes. Eu sempre discuti as minhas práticas porque, embora poucas, mas eu 

acumulava já alguma experiência mesmo no domínio, mesmo por experiências, formações e 

práticas que eu fui adquirindo, partilha com uma equipa de professores experientes. Porque 

no fim de contas, como eu expliquei, no processo de autoformação local, e reorganização da 

qualidade e melhoria quantitativa do programa dos manuais, foi feito por uma equipa de 

peritos portugueses das melhores universidades. Dos quais também contemplou dois 

professores cá da Universidade de Lisboa, na altura, que eu não vi cá ninguém a perguntar por 

eles.  

Entrevistadora: Acha que as disciplinas que teve e a formação que teve na universidade cá em 

Portugal, foram de encontro àquilo que um professor necessita para depois exercer? 

Entrevistado: Olha, uma das coisas que eu estudei, que eu achava na altura e isso foi a minha 

opinião, quando chegámos, tínhamos Didática I e Didática II. Portanto, era uma área que eu 

recordo bem, que tinha muito a ver com a questão. E então, eu várias vezes questionei isso 

com uma professora que até era do Porto, chamada Fernanda Leopoldina, uma professora que 

é muito conhecida também. Ela estava lá a fazer o doutoramento e ela ia lá e lecionava-nos 

essa cadeira. E então aquela cadeira estava munida de muitas ideias teóricas, depois aquilo era 



muito controverso. Quer dizer, havia muito de rigor científico – se calhar na altura eu também 

não tinha uma visão como eu tenho agora – e eu percebia que aquilo não ajudava, porque um 

aluno que venha, mesmo com algum conhecimento teórico, se ele não tem coisas visíveis que 

ele se possa apoiar para compreender a lógica, ele fica baralhado. E eu várias vezes questionei 

isto, pronto. Eu sei que a partir daquele momento houve alguns ajustes e então o aluno não só 

estudava a cadeira teórica como ia fazer aulas de observação, portanto, mesmo nesse aspeto 

também fui dando algumas ideias, não é? 

Entrevistadora: Depois de terminar a faculdade… terminou a faculdade no tempo previsto? 

Entrevistado: Tempo previsto. Isto era só acelerar e nenhuma cadeira ficou. Aliás, deixa-me 

dar essa notícia que é assim, eu comecei a formação em ’92, acabei em ’95, foram os três 

anos, depois acabei por fazer 5 anos, 3 + 2 não é? O que é que acontece? No meu 3º ano, eu 

para além desta formação, fiz uma formação da Universidade Católica. Que é uma formação 

que tem a ver com voluntariado, chamado Gás África. Que era um grupo que fazia a formação 

da preparação da consciência, não tem nada a ver com a Universidade do Minho, tinha a ver 

com a Universidade Católica, mas como elas trabalhavam em Braga conjuntas, eu fiz essa 

formação e estive em Angola seis meses a fazer um trabalho de missionário. Portanto, quero 

dizer que restava tempo para tudo não é? 

Entrevistadora: Então quando terminou o curso depois veio trabalhar para onde? 

Entrevistado: Pronto, primeiro é assim, quando eu fiz a formação do ensino básico, fui logo a 

seguir fazer mais dois anos, não é? Até aqui… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Foi fazer mais dois anos de… 

Entrevistado: De especialidade de educação especial. Porque a formação de professor de 1º 

ciclo que eu fiz não era licenciado, era bacharelato, na altura. 

Entrevistadora: E depois foi acabar a licenciatura, fazendo a especialização. 

Entrevistado: Exato. Então, até aqui eu não trabalhava. Portanto, era acabar a formação e 

regressava ao país. Esse é que era o acordo feito com a Gulbenkian. Mas depois, tendo em 

conta que eu terminei o curso com 15, que era uma média altíssima na altura, lá está, como eu 

dizia no princípio, a própria fundação Calouste Gulbenkian em sincronia com os professores do 

departamento de educação básica, negociaram as duas hipóteses. Ou eu fazia, 

complementava a formação já para sair com a licenciatura em educação ambiental ou 

educação especial. E então, quando me chamaram para a opção, eu preferi a educação 

especial que era uma coisa nova. Repare que quando eu fiz educação especial, eu fui o 2º 

grupo a fazer educação especial cá em Portugal. Então eu optei, eu percebi que aquilo também 

tinha algum domínio para as ciências da educação. Foi assim que eu então passei para 

educação especial.  

Entrevistadora: E depois começou a trabalhar como? Depois de terminar a especialização? 

Entrevistado: Sim, porque na altura, no meu tempo, quando eu fiz a formação, havia várias 

especialidades, mas as especialidades eram seletivas. Eu acho que é uma boa novidade que lhe 

dou como professora, que era assim: havia o grupo 54, grupo 55 e grupo 56. Todas as 

especializações que eram generalistas iam para o 55. As especializações específicas de gestão, 

de administração escolar eram 54 e as especializações que eram política educacional, 

educação especial, entravam num grupo chamados especialistas, que era o 56. Pronto e então 



eu optei pelo 56 mas o 56, ao invés de outras especialidades, tinha uma contrapartida: tem 

que ter experiência e a prática de um trabalho de campo, chamado trabalho de campo ou 

estudo de campo, que valiam um peso. O curso de especialização valia três pesos e só a prática 

de trabalho de intervenção valia um peso. E eu quando vim não tinha autorização porque eu 

vim como bolseiro, pronto, aí vem uma outra história, não é? Portanto, o que é que eu fiz? 

Tive que renegociar todo a minha bolsa. A Gulbenkian já não financiava essa parte, só tinha 

que dar essa formação, a parte de ordem enquanto são práticas. Então contemplava: 1ª parte 

– Conceções teóricas; 2ª ano – orientações com aulas de observação. E portanto, preparação 

de um projeto, de um plano de intervenção para um estudo de caso. E o 3º ano – estudo de 

campo de intervenção daquele caso. Aí é que começou a negociar. Portanto, negociei com a 

embaixada na altura, negociei também com a direção regional de educação do norte, foi tudo 

aceite porque, pronto, não fazia sentido acabar o curso e então a universidade também deu o 

aval e foi assim que eu fiz o estágio em Amares. E fiz o estágio e acabei.  

Entrevistadora: E depois do estágio foi trabalhar onde? 

Entrevistado: Quando acabei o estágio já tinha duas propostas, portanto, perceberam que eu 

não tinha nenhum compromisso… Porque havia um acordo connosco em S. Tomé e Portugal 

que todos os bolseiros deviam regressar. Que nunca se cumpriu esse acordo,mas isso é um 

outro aparte. Pronto, então quando eu acabei o curso, como o próprio país teve aquela 

declaração de compromisso que eu ia ter que regressar, então eu podia ficar. E foi a partir 

daqui que então eu tinha duas opções: eu podia trabalhar em Braga, onde eu continuava a 

trabalhar, na altura havia muita falta de professores na área, era uma coisa nova. Ou então, 

vir. Como eu na altura cá em Lisboa, que era onde eu tinha as raízes – porque em Braga, por 

acaso cheguei a ter esta menina, uma relação, mas pronto, não tinha os suportes, digamos, da 

relação, a estabilidade. Na altura, os professores podiam trabalhar um mês como dois meses, 

dependia das necessidades residuais, porque eu era contratado, não é? Pronto, então eu vim 

para Lisboa, numa opção, passar férias com os meus familiares diretos. Então veio-me à ideia: 

eu nem sabia que o Colégio X era público. Então eu vim, mais ou menos em Julho/Agosto que 

acabei o curso, só recebemos o diploma lá para Setembro/Outubro. Então, naquela influência 

de familiares fomos falando e disseram: ‘Tu, epá, mas tu queres? Olha eu se arranjasse 

emprego era cá em Lisboa.’ E, pronto, fiz o currículo na altura, também embora não tivesse 

muita prática mas já tinha algumas informações positivas, mandei para a instituição Y. Que na 

altura, para mim, quer a instituição Y, quer o Colégio X eram instituições privadas de 

solidariedade social. Não tinha noção que o Colégio X era pública. Então enviei o currículo, 

quer para a instituição Y – ah mas enviei para um colégio também aqui para a zona de Almada, 

mandei para três pontos – 15 dias depois eu recebi um contacto, telefonema, eu guardei o 

contacto, do Colégio X para uma entrevista. E eu fui para a entrevista, na altura, porque eu 

mandei o currículo em finais de Outubro, mais ou menos. Ainda não tinha chamado ainda, 

candidatei-me mas não tinha sido chamado ainda. Mais ou menos lá para o dia 14 ou 15 de 

Dezembro chamaram-me para uma entrevista. E pronto, a 5 de Janeiro… A entrevista foi boa 

porque o próprio vice-presidente do conselho diretivo da instituição, na altura chamavam o 

provedor adjunto, quando me chamou ele ficou estranho. Porque na altura, nessa minha 

especialidade não apareciam as pessoas para trabalhar, não é? Então ele estranhou: ‘Mas 

porque é que esse indivíduo vem pedir emprego para o Colégio X.’. Então, chamou-me para a 

entrevista nessa curiosidade. Eu fui logo claro: ‘Passa-se assim eu sou natural de S. Tomé, 

passa-se assim, assim e assim. Eu vim estudar e pronto, gostaria de continuar a trabalhar.’ 



‘Mas está interessado no Colégio X? Conheces o trabalho do Colégio X?’. Claro que naquela 

altura eu tinha que forjar muitas informações.  Eu descrevia o Colégio X em poucas linhas com 

mil e uma informações: ‘Ah mas o senhor está bem informado! Mas sabe que isto é público?’, 

‘Ah isso é que já não sabia, mas pronto, eu não sei uma coisa.’ Pronto, naquela brincadeira 

nossa. ‘Então, o senhor está contratado.’ Pronto e eu… 

(entrevistadora interrompe) 

Entrevistadora: Então está lá desde então? 

Entrevistado: Desde 5 de Janeiro, portanto, que iniciava o 2º período do ano de ’98. 

Entrevistadora: Ou seja, cá em Portugal trabalhou sempre no Colégio X? 

Entrevistado: Não, um ano de estágio em Amares. 

Entrevistadora: Sim, um ano de estágio… 

Entrevistado: Mas depois trabalhei no Colégio X. 

Entrevistadora: Como é que caracteriza a sua relação com os alunos? 

Entrevistado: A minha relação é uma relação de amigo, acima de tudo é um amigo. Eu sou 

amigo dos meus amigos, portanto. Primeiro, eu vejo o Colégio X como a minha segunda casa, o 

Colégio X é uma minha segunda casa. Segundo, o facto de eu perceber que aquela população é 

uma população que muitas vezes tem esta oportunidade na vida. Eu portanto, tento transmitir 

o pouco de mim, convivendo com eles, partilhando com eles. Porque antes de eu ser o 

professor, eu sou o educador, para eles e eu faço-lhes ver, por mais que seja difícil, a sua 

experiência porque muitos não acreditam. Faço-os acreditar, tendo em conta que eu trabalho 

com miúdos, muitas vezes aquele universo mais carenciado. E muitas vezes, ao ver um outro 

caso que tende a estar no risco, eu tento ter esse tipo, primeiro uma relação de amigo, 

camaradagem. Segundo, mais uma pessoa amiga em quem podem acreditar. Depois vêm as 

outras partes porque como lhe digo, a vida não é feita de coisas fáceis. A vida é trabalho e 

sacrifício, não é? Portanto, eu vou nesse triângulo. Triângulo: 1º o amigo, alguém que os 

chama à responsabilidade e depois chama-os à realidade. 

Entrevistadora: E sente que a sua origem influencia a sua relação com os alunos? 

Entrevistado: Eu costumo dizer não. Eu costumo dizer que o timbre da língua não tem nada a 

ver com a nossa forma de estar. Nós percebemo-la. Alguém que fale com um sotaque 

diferente, percebemo-la. Porque eu costumo dizer, mesmo onde eu trabalho, as colegas 

diziam ‘Epá, você depois de estar cá em Portugal há 20 e tal anos, você ainda continua com o 

sotaque como se fosse brasileiro.’, Eu disse: ‘Não, isso não tem nada a ver. Esta é a minha 

forma de estar na vida, isso não altera nada.’ 

Entrevistadora: Acha que o facto de ter uma origem africana não influencia a sua relação com 

os alunos? Ou a forma como eles o vêm ou como se aproximam de si? 

Entrevistado: Não, não. Porque é assim, o Colégio X é uma instituição multicultural. E muito 

cultural, está na génese da própria instituição, portanto, eu sou mais uma peça que articula. 

Basta dizer que no Colégio X, nós temos professores de cerca de doze países diferentes. 

Portanto, temos desde os países da América do Sul, temos países de Leste, temos professores 

de países africanos, portanto, nessa miscigenação da cultura, o toque da questão sempre é 

eles perceberem que é uma pessoa amiga que está cá, que tem algo que quer trazer para eles 

e que está disposto a ajudá-los. Eles percebem isso claramente.  



Entrevistadora: Como é que caracteriza a sua relação com os encarregados de educação? 

Entrevistado: Na minha experiência enquanto professor há três coisas que eu aprendi, que é 

assim, na relação da escola, uma das partes é a família, a comunidade e então essa parte faz 

parte das regras do jogo.  

Entrevistadora: Mas como é que é a sua relação com os encarregados de educação? 

Entrevistado: É sempre assim um envolvimento. Eles têm que ter uma parte de 

responsabilidade também. Porque com sabe, no Colégio X, 60% das famílias são famílias 

monoparentais ou famílias de risco, não é? Portanto, por isso é que é o Colégio X. Se eles, 

independentemente das dificuldades conjunturais sociais, se eles não perceberem que eles 

têm que ser partes interessadas no processo, então nós estamos a afastar uma parte do 

sistema. Então, o sistema deve funcionar em bloco, todos temos que ter a quota-parte, 

independentemente do nosso horizonte, da nossa visão. Mas se nós formos chamados todos 

para a realidade, então aí temos um bom trabalho em conjunto que é para bem de todos.E eu, 

por razões próprias, mesmo na minha formação, eu acho que eu trabalho, não isoladamente, 

mas que os pais fazem parte do meu processo de ensino. Os pais, encarregados de educação. 

Entrevistadora: Como é que acha que a família influencia o percurso escolar de um aluno? 

Entrevistado: Eu acho que influencia. Da experiência que eu tenho eu acho que, se um pai é 

organizado, se um pai é responsável de experiências que acumula, se um pai tem o sentido de 

responsabilidade e tem o sentido do que é o papel da escola, ele pode ser uma peça, um toque 

de arranque no percurso deste aluno. Se ele é um pai ou um encarregado de educação que 

balda à escola, não quer saber, não querem saber da escola. Os miúdos, se estiverem a dormir 

– eu tenho casos concretos desses – se chegam atrasados, ele não quer saber, ‘acorda, miúdo 

e vai lá para a escola!’, é óbvio que esse fator vai influenciar negativamente na vida daquele 

aluno. Porque ele próprio habitua-se a esse modo de estar e de ser e na vida dele, ele vai 

fazendo assim o percurso com atropelos. Isto é um fator mais do que evidente.  

Entrevistadora: Sente que a sua origem, o facto de ter origem africana influencia a sua relação 

com os encarregados de educação?  

Entrevistado: Não, eles sabem. A primeira questão que eu faço desde o primeiro impacto, 

quando eu recebo um grupo dos miúdos, eu faço vários encontros com os pais logo no 

princípio do ano. Uns já me conhecem por natureza – e é a própria natureza porque, na 

instância onde eu trabalho, o facto de permanecer, há um desencadear de filhos, de irmãos 

sucessivos. Portanto, isso é uma rotina que existe. Então, os grupos por natureza própria já 

conhecem o professor: ‘O meu filho está como professor tal.’  ‘O meu filho vai ter o apoio do 

professor tal do berço.’. Portanto, isso eles conhecem. Isto é uma razão que faz-nos conhecer. 

E confiança. E a segunda, eu quando os convoco para a reunião eu faço-os ver porque eu 

tenho sempre os meus indicadores de trabalho são plausíveis com os pais. Primeiro a 

assiduidade, a presença, a responsabilidade. Segundo, trabalho não é só do professor, o 

trabalho também é do pai, porque quem vai tirar o proveito, também… Eu quando ponho em 

jogo os quatro pontos, então a partir daqui cada um também tem direito a dar a sua opinião.  

Entrevistadora: E qual é a recetividade deles perante essa postura? 

Entrevistado: Claro que no meio de tudo há um grupo que participa e envolve mas há um 

grupo que distancia. Mas o facto, pondo a regra do jogo claramente, não é o facto, porque a 

nível da instrução, por exemplo que eu trabalho, nós temos uma série de mecanismos para 



responsabilizar os pais. Eu não uso isso como um meio, eu uso isso como um recurso quando 

necessário. Porque nós temos CPCJ, temos uma equipa técnica dentro da instituição que faz 

mover, temos o tribunal, na última instância. Portanto, trabalhamos um ciclo que é 

responsabilidade. Mas eu acho que, para se atingir um objetivo, não é ir por aquele caminho, é 

o caminho de criar relação, de confiança. Então, eu numa primeira instância, numa segunda 

instância, é por aí que eu pauto. Mas quando as coisas fogem deste âmbito, tem que se 

recorrer a outras instâncias, não é? 

Entrevistadora: Como é que é a sua relação com os seus pares? 

Entrevistado: Com os meus colegas? 

Entrevistadora: Com os seus colegas. 

Entrevistado: Pronto, como em qualquer lado tenho três dimensões de relação com os meus 

colegas. Uma primeira relação, são daqueles muito próximos, aqueles que nós partilhamos 

mais no dia-a-dia, trocamos opiniões, trocamos impressões, interajuda também, muitas vezes 

profissionalmente. Se for questão, questionamos algo, partilhamos. E tenho um grupo que é 

uma relação já de intermédio, que é uma relação meramente profissional por razões próprias 

de antipatia ou menos simpatia, podemos dizer assim, cria um clima de patamar só 

profissional, somos profissionais, há algo, partilhamos, trabalhamos, acontece mas não é essa 

proximidade. E há um grupo, por natureza própria da forma de estar e de ser, dizemos: ‘Olá, 

bom dia! Bom dia.’ Cada um para si e Deus para o céu, não é? (risos) 

Entrevistadora: Alguma vez sentiu que a sua origem influenciava a sua relação com os colegas, 

ou não? 

Entrevistado: Sabe, eu se fosse por aí consigo daria histórias, dava um livro, mas eu vou tentar 

ser cingido. Um dos grandes problemas que enferma a sociedade portuguesa ainda é a 

ignorância. Obscurantismo, ignorância existem no seio da sociedade independentemente das 

classes sociais. Trata-se de uma classe que prima pela primazia da formação social, cultural, 

educacional. Portanto, temos aí uma série de dimensões que podíamos refletir. Mas, se calhar 

por uma questão de preconceitos, as pessoas muitas vezes… Já tive colegas – não agora mas 

há alguns anos atrás – que questionavam na altura, que achavam – como sabe também o 

percurso da educação em Portugal, só na última década é que começou a se ter grandes partes 

dos professores profissionalizados. Na altura havia um grupo de profissionais que não eram 

profissionalizados. Portanto, estamos a falar como profissionais, acho que entenderá bem 

aquilo que eu quero dizer- e então isso também tem repercussão em termos monetários. 

Porque, na altura, no meu tempo em que eu trabalhava, se eu sou profissional, eu tenho uma 

diferença para cima de 200 escudos em relação… 200/250 escudos, estamos a falar ainda da 

altura em questão, daria o quê? Daria hoje se calhar 120 euros de diferença. E então algumas 

colegas com quem eu trabalhava questionavam porque é que eu recebia mais do que elas. Eu 

tinha uma resposta tão simples para a questão: ‘As universidades estão de portas abertas, não 

tiro lugar a ninguém. Se quiser vá lá, se achar que está mais à altura do que eu venha cá tirar-

me o lugar.’Isto é uma questão que está bem clara. É a única resposta que eu lhes dou. Mas 

agora, que existe de uma forma ofuscada essa ignorância, existe. Sem complexo nenhum de 

dizer-lhe isto, como colega. Acho que entende tudo. Agora tratará os dados como achar.  

Entrevistadora: Quais é que são os aspetos da sua vida que considerou como sendo relevantes 

para o exercício da sua profissão? Para o tornar o professor que é hoje? 



Entrevistado: Primeiro, são as competências porque eu acho que estou bem munido de 

competências. Eu tenho aptidões e competências para o exercício da profissão que eu escolhi. 

Como eu lhe dizia e como já percebeu, eu tinha a formação inicial do 1º ciclo, mas eu já 

trabalhei na tridimensionalidade até ao 9º ano. Portanto, como trabalho na área de 

especialização, trabalho neste domínio. Eu tenho as duas valências. Por exemplo, neste ano 

agora por razões próprias do meu enquadramento na instituição, eu questionei. Estou com 

uma turma de 4º ano de 1º ciclo, que estou agora a fazer, mas também por outra razão. 

Também como eu quis vir estudar eu queria ter maior mobilidade de horário. Pronto, isto é 

uma razão. Agora, em termos de capacidade, de conhecimentos e de aptidões, estou 

preparado para trabalham em qualquer nível. Aliás o meu percurso, como já percebeu, tenho 

um percurso um bocado sólido, não é? E eu não vim cá só a Portugal, em termos de formação 

inicial, tem a ver com o 1º ciclo mas as aptidões que eu adquiri antes da formação científica já 

me davam a base como fazer a leitura transversal ou horizontal de um programa não é? 

Entrevistadora: Ou seja, toda a experiência que foi adquirindo. 

Entrevistado: Toda a experiência que fui adquirindo sim. 

Entrevistadora: Estamos mesmo no final, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa… 

Entrevistado: Não, não. Eu acho que tudo o que se der, eu transmito com muito gosto. 

Entrevistadora: Agradeço então a sua participação e o tempo que disponibilizou para esta 

entrevista que vai ser fundamental para esta dissertação. Muito obrigada. 

Entrevistado: Ora, de nada. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 

Análise de conteúdo das entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Códigos utilizados na análise de conteúdos 

 

CEDP – Caracterização do Entrevistado Dados Pessoais 

CEDPR – Caracterização do Entrevistado Dados Profissionais  

CEDPTS – Caracterização do Entrevistado Dados Profissionais Tempo de Serviço 

CEDPTE – Caracterização do Entrevistado Dados Profissionais Tempo na Escola atual 

CEDPFE – Caracterização do Entrevistado Dados Profissionais Funções Exercidas 

FPP  – Família Perfil Pai 

FPM – Família Perfil Mãe 

FPI – Família Perfil Irmão(s) 

PEE1C – Percurso Escolar Evolução 1º Ciclo 

PEE2C – Percurso Escolar Evolução 2º Ciclo 

PEE3C – Percurso Escolar Evolução 3º Ciclo 

PEEES – Percurso Escolar Evolução Ensino Secundário 

PEEAES  – Percurso Escolar Evolução Acesso ao Ensino Superior 

PEEESP – Percurso Escolar Evolução Ensino Superior 

PERC  – Percurso Escolar Relação com os elementos da comunidade educativa Colegas 

PERP  – Percurso Escolar Relação com os elementos da comunidade educativa Professores 

PERF  – Percurso Escolar Relação com os elementos da comunidade educativa Funcionários 

PEIC  – Percurso Escolar Influência Colegas 

PEIP  – Percurso Escolar Influência Professores 

PEIF  – Percurso Escolar Influência Família 

PEIP   – Percurso Escolar Influência Padrinhos 

PEIS  – Percurso Escolar Influência Sociedade 

PEIV  – Percurso Escolar Influência Vários 

FAM – Fazer A Escolha Motivações 

SPAEE – Ser Professor A Escolha Expetativas 

SPAEFP – Ser Professor A Escolha Formação Profissional 

SPRA – Ser Professor a Relação com os elementos da comunidade Educativa Alunos 

SPRE – Ser Professor a Relação com os elementos da comunidade Educativa Encarregados de educação 

SPRC – Ser Professor a Relação com os elementos da comunidade Educativa Colegas 

SPAPVP – Ser Professor A Profissão Visão Pessoal 



SPAPP – Ser Professor A Profissão Percurso 

SPAPPL  – Ser Professor A Profissão Prática Letiva 

SPAPI  – Ser Professor A Profissão Influências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grelha de análise de conteúdo da entrevista 1 

Categoria Caracterização do Entrevistado 

Sub-categoria Dados pessoais 

Indicadores Unidades de registo 

 

CEDP1- “(...) tenho 50 anos (...)” 

CEDP2 – “(...) eu nasci em Cabo Verde (...) em 1961 (...)” 

CEDP3 – “(...) vim para Portugal em 1976 (...) fui viver com o meu pai em Santa 

Comba Dão(...)” 

CEDP 4– “(...) passei para a Figueira da Foz.” 

CEDP5 – “(...) da Figueira da Foz depois fomos para Aveiro (...) .” 

CEDP – “(...) o meu pai novamente teve que vir para Lisboa (...) .” 

Sub-categoria Dados profissionais 

Indicadores Unidades de registo 

Licenciatura CEDPR1- “(...) a minha formação de base é a filosofia.” 

Tempo de serviço CEDPTS1- “(...) já vou em vinte e dois anos (...).” 

Tempo na escola 

atual 
CEDPTE1– “(...) estou aqui na X desde 2003.” 

Funções exercidas 

CEDPFE1– “(...) coordenador de Departamento (...).” 

CEDPFE2– “(...) equipa do jornal „100 letras‟ (...).” 

CEDPFE3– “(...) fazer parte do GAE, que é o Gabinete de Avaliação de Escola.” 

 

Categoria Família 

Sub-categoria Perfil 

Indicadores Unidades de registo 

Pai 

FPP1– “ O meu pai era pintor da construção civil (...).” 

FPP2 – “ (...) um homem que foi agricultor em Cabo Verde.” 

FPP3 – “ O meu pai era um homem que trabalhava o dia todo. E depois aos fins-de-

semana, como ele era pintor tinha sempre trabalhos extra (...).” 

FPP4 – “ O meu pai tinha quarta classe (...).” 

Mãe FPM1 – “(...) minha mãe que estava em Cabo Verde e depois vieram para aqui.” 

Irmãos 

FPI1 – “(...) eram mais novas. Elas inicialmente ficaram em Cabo Verde (...) só 

vieram depois em „82.” 

FPI2– “(...)fizeram aqui o nono ano, depois fizeram o décimo e o décimo primeiro, 

depois emigraram todas para a Suíça.” 

FPI3 – “ Só o meu irmão mais novo é que conseguiu depois fazer o décimo segundo 

ano, entrou na faculdade, ali da margem sul, a Costa da Caparica (...) esteve lá a 

frequentar um curso mas que não terminou: informática.” 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Evolução 

Indicadores Unidades de registo 

1º Ciclo PEE1C1 – “O meu percurso escolar foi em Cabo Verde” 

PEE1C2 – “(...) fiz a escola Primária (...)” 

2ºCiclo PEE2C1 – “(...) em Cabo Verde (...) fiz o primeiro e o segundo ano do ciclo” 

3º Ciclo 

PEE3C1 – “(...) em Santa Comba Dão (...) estive a frequentar a telescola.” 

PEE3C2 – “(...) fiz lá o 7º ano de escolaridade (...)” 

PEE3C3 – “(...) havia dois professores (...) um seria ligado às ciências (...) e a outra 

parte por uma professora que era na área das letras(...)” 

PEE3C4 – “(...) primeiro nós tínhamos a emissão da RTP que explicava qual era a 

lição (...) depois a emissão (...) seria cancelada, fechada (...) o professor em sala faria 

todo o trabalho que era pressuposto àquela aula (...)” 

Ensino Secundário 

PEEES1 – “(...) estive no Liceu, Escola Y da Figueira da Foz (...)” 

PEEES2 – “(...) com mil e tal alunos (...) eu me senti mesmo perdido, porque já não 

tinha o apoio do padre, que era o meu mentor, o homem que me protegeu durante 

muito tempo (...)” 

PEEES3 – “(...) fiz o 10º e o 11º em Aveiro.” 

PEEES4 – “(...) um bocado complicado (...) porque foi novamente a mudança (...)” 

PEEES5– “Mas como eu já tinha a experiência da telescola, depois da Escola Y da 

Figueira da Foz, acabei por me adaptar bem (...).” 

PEEES6 – “Eu estudei por mim (...) procurei apoio de colegas e de livros (...) eu 

estava sempre na biblioteca, à procura de livros (...) fazia fotocópias(...).” 

Acesso ao Ensino 

Superior 

PEEAES1 – “ (...) tinha dificuldades em entrar na Faculdade, porque eu tinha o Bilhete 

de Identidade azul, estrangeiro, e não tinha acesso ao ensino superior.” 

PEEAES2– “ A única forma de eu conseguir entrar na faculdade era por intermédio da 

Embaixada (...). Não foi possível porque alegaram que, como eu estava em Portugal, 

eu estaria automaticamente excluído.” 

PEEAES3 – “ Fui à Universidade Católica (...). Fiz a minha candidatura, na altura foi 

necessário fazer três exames (...) depois fui admitido ao ano propedêutico (...). Fiz o 

ano propedêutico (....) e entrei logo.” 

PEEAES4 – “ (...) vinham muitos alunos de Cabo Verde fazer Direito(...). E como eu 

estava na área de letras, eu não queria ser mais um (...) não quis ser igual aos outros. 

E para mim foi um motivo grande.” 

Ensino Superior 

PEEESP1 – “ (...) em filosofia aprendi a gostar de tudo o que é clássico (...) literatura 

clássica (...) os clássicos da filosofia (...).” 

PEEESP2 – “ (...) abriu-se um outro horizonte para mim, um outro mundo, uma outra 

forma de ver a vida, o mundo, as pessoas (...)  a filosofia deu-me aquilo que eu hoje 

considero ser a liberdade (...) de ser pessoa.” 

 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Relação com os elementos da comunidade educativa 

Indicadores Unidades de registo 

Colegas 

PERC1 – “(...) eu tive grande dificuldade (...).” 

PERC2 – “(...) era o único aluno africano (...).” 

PERC3 – “(...) o choque cultural e linguístico também foi complicado. Não estava 

habituado ao frio, não estava habituado às tradições dos miúdos, mas acabei por me 

inserir bem (...).” 

PERC4 – “(...) fui inserido numa turma precisamente de pessoas que vieram dos vários 

cantos do país (...).” 

PERC5 – “(...) eu pude desenvolver depois amizades e... que perduram até hoje.” 

PERC6 – “(...) essa convivência (...) foi um bocado complicado, porque havia aquele 

medo, aquele receio de a pessoa se expor, como eu vinha de Cabo Verde não estava 

muito habituado a conviver com miúdos brancos (...).” 

PERC7– “(...) era o único aluno de cor, negro na turma (...) o choque foi grande, foi 

muito grande (...).” 

PERC8– “(...) na turma encontravam-se vários alunos de várias etnias também, já 

encontrei africanos, já não era o único africano a frequentar aquela escola (...).” 

PERC9 – “(...) em relação aos colegas sim, portanto eu aí já senti muita dificuldade 

porque havia sempre palavras ou expressões menos adequadas para a altura e eu 

sentia-me um bocado melindrado (...) começou-se a bloquear em termos de 

aprendizagem, em termos afetivos também (...).” 

PERC10 – “(...) todos os dias eram coisas escritas na carteira, em tudo o que fosse 

necessário, possível escrever escreviam não é isso por si só acabou por dificultar a 

minha aprendizagem na altura (...).” 

PERC11 – “(...) eu tive muita dificuldade em me relacionar com esses africanos, 

porque eram filhos de pais que vieram de Angola e eles estavam mais inseridos na 

cultura portuguesa (...).” 

PERC12 – “Foi uma relação muito, muito boa porque houve como que um bloqueio, 

colegas meus que me apoiaram, porque, portanto, sentiram que eu estava a ser 

vitimizado por um, por professor que...abusava do poder que tinha (...).” 

 

 

 

 

Professores 

 

 

 

 

PERP1 – “(...) o nosso professor de matemática era um padre, ele é que era o diretor 

(...).” 

PERP2 – “A professora de letras, a relação (...) foi muito distante (...).” 

PERP3 – “Com o padre (...) foi uma relação muito mais próxima, até porque ele estava 

atento, aos sinais de isolamento, de falta de material escolar, portanto, foi um homem 

que no deu um apoio grande (...) era o pai daquela gente (...) foi uma relação muito 

próxima.” 

PERP4- “(...) e depois cada um dava a sua disciplina e ia-se embora não é.” 

PERP5- “(...) mesmo que eu tivesse alguma dificuldade em tempos de aprendizagem 

tinha muito medo (...) em me aproximar e pôr as dúvidas (...) a relação já era mais 

distante, não havia proximidade.”  

PERP6- “(...) mas os professores eram de várias áreas (...) havia sempre uma grande 
dificuldade em me aproximar dos professores (...).”  

PERP7- “(...) havia um interesse dos professores em me ajudar, eu é que tinha esse 



 

 

 

 

 

 

 

Professores 

receio, porque eu não estava tão familiarizado com essa nova equipa de 

professores(...).”  

PERP8- “(...) portanto o receio foi mais meu, não dos professores em si(...).”  

PERP9- “(...) na altura pude perceber que aqueles professores, os da Figueira, 

portanto, eram professores (...) mostravam preocupação(...).”  

PERP10- “Em Aveiro (...) os professores não tinham, pelo menos para mim (...) não 

houve nenhum tipo de indicação ou de sinal de que os professores estavam 

interessados na minha aprendizagem, portanto foi uma situação que eu não gostei, 

não gostei particularmente.”  

PERP11- “(...) eu apanhei um professor que veio de Moçambique (...) ele me dizia „Eu 

estive em África, eu sei como vocês funcionam.‟, quer dizer, ele tinha 

comportamentos que em relação a mim acabavam por me deitar por terra (...).”  

PERP12- “(...) ele falava assim diretamente para mim, ele dava uma aula focado em 

mim... e isso marcou-se (...) não havia nada que pudesse justificar aquele 

comportamento (...).”  

PERP13- “Foi muito má (...) por mais que eu me esforçasse eu nunca tinha 10.”  

PERP14- “Eu tive muita dificuldade em conseguir de fato (...) um resultado bom a 

Português, não por mim, não pela dificuldade da matéria mas porque tive um 

professor que... não soube ser professor.”  

PERP15- “Tinha sempre um tique paternalista, paternalismo daqueles que sabem, ele 

esteve em África, mas eu não... não pude de forma alguma aprovar esse 

comportamento.”  

PERP16- “Sempre tive uma boa relação, que olhavam já para mim de uma forma 

diferente...Um africano a estudar na Católica na altura e eu podia ser uma referência 

(...).”  

PERP19- “E a faculdade onde eu estudei, os professores, pelo menos esses, me deram 

muita coragem no sentido de me apoiar.”  

Funcionários 

PERF1 – “(...) eu não me lembro de haver funcionários na escola.” 

PERF2 – “Era uma relação também muito boa porque (...) havia sempre uma forma de 

me apoiar, portanto qualquer coisa que eu precisasse eu chegava numa funcionária, 

numa contínua, davam-me sempre qualquer coisa que eu precisasse ou necessitasse.” 

PERF3 – “ (...) não tive assim muita proximidade com funcionários (...).” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Influências 

Indicadores Unidades de registo 

Colegas 

PEIC1 – “(...) havia sempre palavras ou expressões menos adequadas para a altura (...) 

e isso só por si fez com que eu pudesse olhar para cima, para os lados e dizer que eu 

tinha de vencer, tinha de vencer essa dificuldade (...).” 

PEIC2 – “Portanto a minha força, a minha vontade de vencer na vida (...) de uma 

dificuldade nasceu uma grande coragem de prosseguir os estudos e fazer ver que a cor 

é apenas um acidente (...).” 

Professores 

PEIP1 – “(...) a catequese, depois a missa e isso fez com que eu me adaptasse à cultura 

e à zona. Esse padre teve um papel muito importante.” 

PEIP2 – “(...) o que eu digo tem sobretudo a ver com o padre António Veiga...” 

Família 

PEIF1– “(...) comecei a sentir muita saudade (...) mas ao falar com o meu pai ele disse 

„mas não, tu tens que enfrentar a dificuldade, que eu estou aqui também a trabalhar 

(...) e isso deu-me grande força para estudar.”  

PEIF2 – “Esse acabou novamente por reforçar a minha autoestima (...) o meu pai 

sempre foi um conselheiro que me disse „não, se tu já conseguiste até aqui, portanto 

estás no décimo ano, vais continuar a estudar (...)‟ e depois no final do ano consegui, 

consegui passar (...).” 

PEIF3 – “O meu pai é que me deu força.” 

PEIF4 – “(...) que me disse: „Não, tu nunca desanimes, um caboverdiano nunca 

desanima. Olha para o teto, olha para o céu: não chove, mas continua a fazer a sua 

sementeira. A chuva há-de vir um dia.‟ (...) essa metáfora para mim foi o suficiente.” 

PEIF5 – “Essa persistência, desse povo que é um povo que luta contra tudo o que é 

adversidade, fez-me levantar do chão (...). E por mim e pelo meu pai consegui um 

caminho, uma luz que me deu acesso àquilo que sou hoje. ” 

PEIF6– “(...) o meu pai que me deu sempre muito apoio. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A escolha 

Indicadores Unidades de registo 

Motivações 

FAM1 – “ (...) na altura, nós  fizemos o curso normal, não havia nem via ensino, nem 

via científica.” 

FAM2 – “ Só que, quando eu estava a terminar, veio uma lei qualquer que dizia que 

tínhamos que optar entre o ensino e a via científica.” 

FAM3 – “(...) Decidi ir para o ensino porque a nível de investigação não tinha 

qualquer inclinação.” 

FAM4 – “Até porque o meu percurso como aluno ajudou-se também a perceber que 

ser professor poderia mudar, digamos, a figura de um professor que eu encontrei 

(...).” 

FAM5 – “(...) eu quis saber o que era ser professor.” 

FAM6 – “(...) tudo isso na minha cabeça me fez decidir pelo ensino (...) pelo 

percurso que fiz.” 

FAM7 – “(...) porque eu encontrei uma pessoa (...) que me marcou pela negativa (...) 

quis ser professor com outras armas e com outra linguagem, foi isso.” 

Expetativas SPAEE1 – “(...) eu não tinha expetativas porque (...) eu estaria logo à partida 

excluído (...) não podia fazer estágio porque eu não tinha documentos portugueses.” 

Formação 

Profissional 

SPAEFP1 – “(...) a partir do momento que comecei a perceber o que era a pedagogia, 

o que é ser pedagogo, o que é ser professor, comecei a sentir-me mais inclinado para 

a área do ensino.” 

SPAEFP2 – “(...) a filosofia não me ensinou a ser professor. O que me ensinou foi, 

digamos, os dois anos de pedagogia e de estágio.” 

SPAEFP3 – “Estudos, autores que eu pude ler que me abriram novos horizontes para 

o que é ser pedagogo,o que ensinar (...).” 

SPAEFP4 – “O ano de estágio foi um ano bom (...) em que eu pude relacionar de 

muito perto com os alunos e sentir o prazer de estar a ensinar. Foi espetacular ter 

esta experiência.” 

SPAEFP5 – “(...) foram momentos de grande entusiasmo e eu pude fazer o estágio e 

ter tido sucesso com os alunos e com os funcionários e com a equipa de professores 

(...) e aí apaixonei-me pelo ensino.” 

SPAEFP6 – “(...) um corpo docente já antigo (...) olhavam para os estagiários e para 

as pessoas que chegavam como se eles fossem pessoas de segunda.” 

SPAEFP7 – “Pelo menos um colega de filosofia disse: „Oh, ainda tem muito que 

aprender!‟. Quer dizer, é esse tipo de linguagem que às vezes acaba por diminuir a 

pessoa e a pessoa se sentir diminuída, mas no meu caso sempre fui um combatente e 

não me atrapalhou em nada.” 

SPAEFP8 – “Os dois anos foram anos de muita luta, muito sacrifício, muita 

dificuldade (...) Mas sobretudo de muita aprendizagem.” 

SPAEFP9 – “Porque eu tive uma boa orientadora e tive um acompanhamento da 

faculdade também muito bom e acabei por adquirir e assimilar tudo o que era de 

bom, que eu pudesse ser um bom professor. (...) Isso era para mim fundamental.” 

SPAEFP10 – “(...) eu tinha sempre dificuldades em coordenar o trabalho porque eu 

nunca corrigi nenhum teste. Eu nunca elaborei (...).” 

SPAEFP11 – “(...) o primeiro ano que nós tivemos de pedagogia, portanto nós lemos 

muita coisa, o que é ensinar, o que é... mas nada que tivesse a ver como fazer um 



teste de filosofia, por exemplo. Como corrigir, como construir uma matriz (...).” 

SPAEFP12 – “Havia uma disciplina de didática mas era apenas no contexto teórico 

(...).” 

SPAEFP13 – “(...) éramos cinco pessoas (...) nunca houve nada que pudesse ferir 

alguma sensibilidade (...) nem da orientadora nem das minhas colegas, havia uma 

inter-ajuda muito grande (...) fizemos uma equipa (...) e a equipa funcionou.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A relação com os elementos da comunidade educativa 

Indicadores Unidades de registo 

Alunos 

SPRA1 – “(...) para além de professor que eu era, tinham um grande companheiro, 

um amigo.”  

SPRA2 – “(...) uma situação que sempre pude depois adotar nas minhas aulas que é 

deixar o carácter, digamos esse papel de professor por si só, como título e passar a 

ser, digamos, um pedagogo junto dos que querem aprender.”  

SPRA3 – “Também tive uma relação muito boa com os alunos. Mesmo muito boa 

(...).”  

SPRA4 – “É uma relação muito ótima, muito boa (...) vêm sempre à procura do 

professor X.”  

SPRA5 – “Mas é uma relação muito boa, trago o lado lúdico e esse lado lúdico 

ajudou-me, de facto, a estar por dentro,no terreno com os alunos.” 

SPRA6 – “Influencia porque alguns alunos falam comigo. Eu tenho dois ou três 

alunos que suspeitaram que eu era de origem caboverdiana e falam comigo em 

crioulo.” 

SPRA7 – “Mas não são alunos africanos, são alunos portugueses que falam comigo, 

ou tentam falar comigo em crioulo. (...) querem se evidenciar perante o professor 

que também sabem falar crioulo, o que eu acho uma coisa muito boa (...).” 

SPRA7 – “ (...) eu respondo-lhe sempre em português, que é para não confundir o 

papel que eu tenho aqui. Se for lá para fora sim, falo com eles em crioulo, mas cá 

dentro, acho que devo respeitar a instituição, é o papel que tenho como professor.” 

SPRA8 – “ Porque eu tive alunos africanos que já disseram que eu era racista. Que eu 

disse: „não o senhor está enganado‟.” 

SPRA9 – “ Porque eu digo: „o senhor tem que estudar!‟. (...) chamei-os à parte e 

disse: „não, os senhores aqui não estão a fazer nada (...) e eu disse „não, não. Vir 

para aqui como quem não vem, é melhor não vir. Para as minhas aulas, vêm com 

atitude, pode nem trazer nem caderno nem livro. Se não tiver eu vou buscar e 

trago...dou. Mas para falar é que não pode ser‟.” 

SPRA10 – “ Acharam essa minha abordagem como se fosse uma abordagem racista 

no sentido de: eu estou a excluir. Alunos que são da minha cor. Eu disse: „não, não, 

antes pelo contrário. Eu quero que sejam, no futuro, homens, dignos de trabalho 

(...)‟.” 

SPRA11 – “ (...) é um bocado complicado por vezes, lidar com o próprio núcleo 

cultural por vezes tem uma percepção diferente daqueles que se calhar deveriam ter 

(...). (...) alunos que nasceram cá, que falam português. Outros não nasceram cá, mas 

vieram, estão cá no ensino desde o ciclo mas que acabam ,depois, por ganhar uma 

preguiça mental medonha.” 

SPRA12 – “ Para mim é estranho. Porque um aluno em Cabo Verde, por exemplo, 

está desejoso de ganhar uma bolsa de estudos e poder vir estudar. Os que estão cá 

desprezam e isso eu não posso admitir.” 

SPRA13 – “Portanto a minha abordagem é no sentido de „têm que estudar‟ e eles não 

aceitam bem essa advertência do professor. E é a única forma de dizer: „racista‟. 

Como é que eu posso ser racista com alunos que são meus? Não, eu não posso ser 

racista.” 

SPRA14– “Porque a formação vale ouro. A formação, o homem é a sua formação, 

não é? É isso que eu tento, bater à porta desses alunos e dizer: „bom, atenção, abram 



as vossas portas, para o mundo! E às vezes não aceitam muito bem.” 

SPRA15– “(...) eles sentem que é um professor diferente. (...) também pode ter a ver 

com a minha forma de ser e de estar. Porque é um professor que dá ouvidos (...).” 

SPRA16 – “Essa minha forma de estar com o aluno de ser o ouvinte para depois 

poder ter alguma advertência, ou algum conselho a dar. Portanto eu noto essa 

deferência, noto que eles sentem muito esse meu lado paternal, de estar com a turma 

mesmo fora do espaço da sala de aula.” 

Encarregados de 

Educação 

SPRE1 – “Muito boa, muito boa. Os encarregados de educação confiaram, ou 

depositaram em mim a confiança de que eu poderia ser o pai porque o meu discurso, 

na primeira reunião que tive com os pais foi essa indicação de que eles eram os 

meus meninos que estavam ali (...).” 

SPRE2 – “Olha quando me encontram aqui, mesmo eu não sendo professor dos 

filhos deles aqui vêm sempre:‟olhe, se puder esteja atento ao meu filho‟ (...). (...) 

pedem que eu possa olhar e estar atento aos filhos deles que estudam cá.” 

Colegas 

SPRC1 – “Muito boa. Não houve nunca nenhum tipo de desentendimento. Houve 

sempre uma relação de amizade, de companheirismo, de profissionalismo também.” 

SPRC2 – “(...) fui diretor de departamento e isso por si só ajudou-me a aproximar-me 

das pessoas, a ouvir as pessoas, porque as pessoas precisam de ser ouvidas, 

parecendo que não, e isso levou-me a que eu pudesse, digamos, alargar o meu leque 

de relacionamento com pessoas de vários grupos disciplinares e eu estou aqui a 

cumprir um, digamos que um destino.” 

SPRC3 – “Para além de ser professor também sou amigo e procuro dar o meu apoio 

naquilo que eu puder e sempre vêm ter comigo: „olha gostava que, se me puderes 

ajudar nisto ou naquilo.‟ ” 

SPRC4 – “(...) de vez em quando há colegas que a gozar, quer dizer, a gozar... no 

estilo de brincadeira e tal têm sempre aquele comentário, não é? Aquele comentário 

que às vezes não fica bem.” 

SPRC5 – “(...) houve um dia em que eu dei uma aula (...) e fiquei com a mão cheia 

de giz (...) Encontrei um colega nosso e cumprimentei-o assim e ele reparou que... e 

ele disse: „epá, tás a ficar branco!‟.” 

SPRC6 – “Portanto eu não comentei, nem me disse nada, nem tem que dizer. Mas eu 

acho que é um comentário que não se diz, não se faz, não...porque o ser branco ou 

ser negro... e por si só, eu penso que é desadequado. (...) Se eu fosse uma má pessoa, 

eu fosse um mau colega, eu podia eventualmente criar uma situação do arco-da-

velha aqui (...).” 

SPRC7 – “Eu podia ser um mau colega e responder mal mas disse: „epá, se calhar 

tens razão, estou mesmo a ficar branco.‟ Com o sorriso.” 

SPRC8 – “(...) sinto que por eu ser caboverdiano,há muita gente que me vem falar de 

autores caboverdianos, da música caboverdiana, da gastronomia caboverdiana.” 

SPRC9 – “(...) quando faleceu agora a Cesária Évora, que é a nossa diva (...). 

Colegas meus que me vieram, como que dar os sentimentos por um povo. Acho que 

é um gesto muito nobre.” 

SPRC10 – “(...) muitos, alguns, colegas meus já me vieram perguntar: „epá,o que 

significa isto, a expressão em crioulo?‟ É que eu noto que alguns alunos são, de 

facto, maliciosos. ” 

SPRC11 – “Eu sinto que, pronto, tem a ver sobretudo com a minha área de formação, 

filosofia, e por outro lado também, com a minha área cultural que é Cabo Verde e 

procuram ajuda nesse sentido mas maior parte dos alunos nem sequer são 

caboverdianos.” 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A profissão 

Indicadores Unidades de registo 

Visão pessoal 

SPAPVP1 – “Ser aquele que acompanha a criança, o aluno à escola, ao espaço e dar 

esse a aluno, a essa pessoa, formação para a vida.”  

SPAPVP2 – “Mais do que conhecimento científico, uma formação. Isso ajudou-me ,e 

a gostar da profissão e eu gosto da profissão por esse motivo (...).” 

SPAPVP3 – “ (...) é uma tarefa ingrata e difícil.” 

SPAPVP4 – “ (...) é stress constante, o dia todo. Desde que a pessoa entra no portão, 

na sala, até sair. É preciso um sangue frio.” 

SPAPVP6 – “ (...) o profissionalismo que eu encaro a minha profissão. O 

profissionalismo e o respeito para qualquer aluno, qualquer colega, qualquer 

funcionário.” 

SPAPVP7 – “ (...) nunca parei de ir à procura de mais formação (...) eu tento sempre 

fazer mais qualquer coisa para estar por dentro da educação, do ensino (...).” 

SPAPVP8 – “ (...) eu me sinto bem como professor (...).” 

SPAPVP9 – “ Ensinou-me depois a perceber o que é ser professor na escola com os 

alunos, que precisam mais de um pai do que de um professor.” 

SPAPVP10 – “Não é ser professor, se eu venho para aqui com a intenção de vir 

ensinar filosofia ou matemática, a pensar que eu sou o professor, não ensino nada. 

Mas se mudar de papel, e me colocar na posição de aluno como colega, como um 

tutor, se calhar, aí as coisas funcionam e bem.” 

SPAPVP11 – “Mais do que ser professor é ser um tutor ou um provedor, talvez, 

alguém que possa estar perto, um ouvinte.” 

Percurso 

SPAPP1 – “Concorri para o país todo (...).” 

SPAPP2 – “Fiquei em Lisboa (...) estive lá um ano.” 

SPAPP3 – “(...) mas não era efetivo. No ano seguinte, voltei a concorrer a nível 

nacional, fiquei efetivo na Baixa da Banheira (...).” 

SPAPP4 – “ Foi uma sorte porque eu concorri a nível nacional, podia ir para 

Bragança mas não me importava de ir.” 

SPAPP5 – “ (...) eu estive doze anos depois numa outra (...) na escola secundária Y, 

em Lisboa.” 

SPAPP6 – “(...) estou aqui na X desde 2003.” 

Prática letiva 

SPAPPL1 – “(...) a minha formação em Filosofia considero que foi uma formação 

humana, essa humanidade, o humanismo, levou-me a que eu pudesse interagir com 

eles e fazer da filosofia uma festa. Gostavam de filosofia.” 

SPAPPL2– “E gostaria que fosse assim, que eles pudessem falar da vida deles.(...) 

Apesar de eu ter que dar Galileu, Descartes, tinha que dar autores, mas depois houve 

sempre um espaço em que os alunos puderam, eles próprios, ser autênticos na aula.” 

SPAPPL3 – “(...) durante um momento, ou durante os noventa minutos de filosofia, 

deixou de ser filosofia, passou a ser a vida em filosofia, em que os alunos vivem a 

vida deles lá, os problemas deles, trazem e debatemos.” 

SPAPPL4 – “(...) quando é interculturalidade. Ainda agora, em Formação Cívica, 

fizeram a nível da música e da gastronomia (...) essa lado de cultura e de 

intercultura, digamos, na aceitação do outro e da integração do outro. (...) trazer a 

cultura para os espaços do debate, da filosofia, das vivências e dos problemas 



sociais que existem que se tentam depois esbater.” 

Influências 

SPAPI1 – “(...) influencia porque se eu não fosse caboverdiano eu não seria 

professor.” 

SPAPI2 – “Mas esse meu lado caboverdiano, esse meu lado da cultura caboverdiana 

e da morna e da nossa musicalidade na alma, no espírito, é que me leva a ser 

professor. Doutro modo eu teria abandonado (...).” 

SPAPI3 – “(...) eu, nós, (...) temos essa morabeza (...) é amor e beleza (...) que ajuda 

a pessoa a estar consigo própria e com Deus e com o universo, com a filosofia (...).” 

SPAPI4 – “Consegui porque havia uma grande vontade e autodomínio e autocontrole 

esempre, digamos, a coragem que o meu pai me deu, no sentido de eu conseguir 

sempreo mais para a minha própria formação pessoal e social. E isso me fez 

acreditar que era possível estudar.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grelha de análise de conteúdo da entrevista 2 

Categoria Caracterização do Entrevistado 

Sub-categoria Dados pessoais 

Indicadores Unidades de registo 

 
CEDP1- “(...) quarenta e seis (...)” 

CEDP2– “(...) nasci em Angola, em Luanda (...)” 

CEDP3 – “(...) quando tinha nove anos deu-se o 25 de Abril (...)” 

Sub-categoria Dados profissionais 

Indicadores Unidades de registo 

Licenciatura 
CEDPR1- “(...) Inglês-Português (...).” 

CEDPR2- “É o curso de Línguas e Literaturas Modernas (...).” 

Tempo de serviço CEDPTS1– “Já vai fazer 15 ou 16.” 

Tempo na escola 

atual 
CEDPTE1– “(...) já vai fazer 15 ou 16”  

Funções exercidas 

CEDPFE1– “Sou diretora de turma.” 

CEDPFE2– “(...) já fui delegada de grupo (...).” 

CEDPFE3– “Já fui coordenadora do ensino noturno (...).” 

 

 

Categoria Família 

Sub-categoria Perfil 

Indicadores Unidades de registo 

Pai 

FPP1– “ O meu pai era funcionário público no Ministério da Saúde, pronto, serviço 

de saúde.” 

FPP2 – “ Era enfermeiro (...) trabalhou como enfermeiro quando solteiro e depois de 

casado foi para a parte administrativa.” 

Irmãos FPI1 – “Eu tenho um irmão.” 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Evolução 

Indicadores Unidades de registo 

1º Ciclo 

PEE1C1 – “Comecei a escola primária em Angola (...).” 

PEE1C2 – “A primária fiz numa escola primária, num colégio (...)” 

PEE1C3 – “(...) fui para uma escola pública (...)” 

PEE1C4 – “No ano seguinte, todos os alunos fizeram um ano de recuperação. Nesse 

ano, o meu pai optou-me por não me pôr na escola.” 

PEE1C5 – “(...) o meu primo foi para nossa casa e era mais velho (...) tinhamos 

sempre uma horinha à tarde, uma ou duas horas, uma hora que o meu pai determinou, 

à tarde, que estudávamos e ele orientava-nos, dava-nos todas as matérias. 

Estudávamos, fazíamos exercícios, depois o meu pai foi pedir um exame no final do 

ano.” 

PEE1C6 – “(...) fomos propostos ao exame, fizemos só um exame e só no outro ano 

seguinte é que fomos para a escola.” 

PEE1C7 - “Na minha escola havia pessoas, poucos negros, por questões económicas e 

também não eram todos os brancos que iam para aquele colégio por questões 

económicas.” 

PEE1C8 - “Portanto o que prevalecia não era a cor da pele, mas a questão monetária: 

quem pudesse estava quem não pudesse não estava.” 

PEE1C9 - “(...) nessa altura não se distinguia as pessoas pela cor da pele. Ascamadas 

sociais estavam muito bem definidas, havia estratos sociais muito bem definidos e 

cada um pertencia a um determinado estrato eera naquele estrato que estava,sempre 

com respeito pelos outros, mas não havia muita mistura...” 

PEE1C10 - “(...) os espaços de cada um, de estrato social estava bem definido e não 

havia confrontos em relação a isso nem... pronto era assim.” 

2ºCiclo 

PEE2C1 – “(...) já fui tarde, já não fui no princípio do ano letivo, porque (...) os alunos 

que se propõem a exames, esses exames são feitos no início do ano letivo (...).” 

PEE2C2 – “(...) tive a sorte também, o meu pai teve esse cuidado, escolheu uma escola 

que era uma escola só como o quinto e sexto ano e então era uma escola pequenina 

(...).” 

PEE2C3– “(...) adaptei-me (...).” 

3º Ciclo 

PEE3C1 – “A maior dificuldade foi quando passei do sexto para o sétimo, porque do 

sexto para o sétimo já fui para um liceu que era o antigo Salvador Correia. .” 

PEE3C2 – “(...) aí foi difícil a adaptação, porque era uma escola muito grande com 

alunos com diferentes faixas etárias (...)” 

PEE3C3 - “ (...) a adaptação não foi fácil (...) uma escola muito grande, rapazes com 

motas (...) aquele despertar das meninas para os rapazes. Mas eu ainda não estava 

nessa fase (...) era muito criança e então, não foi fácil.” 

PEE3C4 – “E perdi esse ano por não me ter adaptado à escola, porque foi uma 

mudança muito brusca e eu senti essa mudança. E nesse ano reprovei.” 

PEE3C5 – “(...) havia muitos professores angolanos, apesar de serem brancos, outros 

mestiços (...).” 

PEE3C6 – “(...) nessa altura também havia professores cubanos.” 

PEE3C7 – “(...) reprovei esse ano, entretanto estávamos numa fase do país em que o 

caminho era para o socialismo, não é?... o comunismo.” 

PEE3C8 – “Mas depois houve uma política de, penso eu (...) que o objetivo era 



misturar as camadas sociais.” 

PEE3C9 – “Nessa altura não éramos nós que determinávamos bem, pronto, onde 

íamos estudar, o que é que queríamos fazer, porque era tudo para o bem da nação. A 

nação estava em primeiro lugar.” 

PEE3C10 – “(...) houve uma directriz do Ministério da Educação que fez com que (...) 

muitos alunos (...) foi transferida para uma outra escola, outra parte foi transferida 

para outra. Outras de outras escolas vieram para estar para haver mistura.” 

PEE3C11 – “E depois nessa altura fui para uma escola mais distante, mais distante 

onde já tinha contacto com pessoas... com outras realidades (...).” 

PEE3C12 – “(...) eu não queria aquela escola mas, pronto o meu pai também decidiu 

que... o meu pai e a minha mãe decidiram que não iam pedir transferência. Que se era 

assim, tinha que ser assim e foi assim e correu tudo bem, também.” 

PEE3C13 – “(...) depois eu fiz o oitavo já na outra escola.” 

Ensino Secundário 

PEEES1 – “(...) eu tinha notas boas a todas as disciplinas, fui encaminhada para o 

Instituto Nacional de Educação, que é o INE (...) para tirar um curso médio de 

educação, portanto habilitava-me, depois a ser professora primária.” 

PEEES2 – “(...) fui encaminhada para educação e então fui fazer o curso médio de 

educação em línguas (...).” 

Acesso ao Ensino 

Superior 

PEEAES1 – “ (...) já sabia que queria línguas só que entretanto nessa altura não havia 

na universidade em Angola não havia curso de línguas. Ou então havia (...) numa 

outra cidade (...) eu era nova e os meus pais também não... (...) nessa altura, não tomei 

assim aquela decisão, tenho que ir, tenho que ir estudar.” 

PEEAES2– “ Mas sabia que queria continuar a estudar, mas queria também um ensino 

com qualidade e não sendo em Luanda já era mais complicado para mim.” 

PEEAES3 – “ (...) fiquei sem estudar e depois vim para cá que é para poder estudar..” 

PEEAES4 – “ (...) o meu pai tentou uma bolsa, depois ainda conseguiu...pronto.” 

PEEAES5 – “ (...) Portugal, pela língua e por ter cá família. (...) E pelas referências 

também, pronto.” 

Ensino Superior 

PEEESP1 – “ (...) depois candidatei-me, mas não fui colocada no Porto. Fui colocada 

em Aveiro.” 

PEEESP2 – “ (...) quando vim, vim sozinha. Foi um choque, apanhei o comboio, fui 

para Aveiro, a estação de Aveiro, saí do comboio, vejo assim uma cidade muito 

morta, muito sombria, muito...” 

PEEESP3 – “ (...) depois lá apanhei o táxi até à residência, fui bem recebida, pronto e 

depois fui-me adaptando à cidade e agora gosto muito de Aveiro.” 

PEEESP4 – “ Ainda havia alguma dificuldade em alugar casas para negros porque não 

conheciam (...). (...) havia outra boa parte de pessoas que nem tinham noção e 

achavam que os negros lá viviam em... (...) sei lá, que era uma selva e que só havia 

bicho, que as pessoas nem sabiam falar. E às vezes até: „ fala português?‟, coisas do 

género que me surpreenderam muito.” 

PEEESP5 – “‟Não alugamos a negros.‟ (...) Negros não, de cor. Porque negros, muitas 

pessoas têm dificuldade em dizer.” 

 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Relação com os elementos da comunidade educativa 

Indicadores Unidades de registo 

Colegas 

PERC1 – “(...) angolanos, de origem portuguesa a maior parte, porque naquela altura 

nem todos os angolanos de origem angolana tinham possibilidades de ter os filhos em 

colégios.” 

PERC2 – “(...) não conhecia ninguém, não tinha colegas de anos anteriores, foi tudo 

uma novidade  (...).” 

PERC3 – “E depois também consegui fazer alguns amigos na turma e correu bem.” 

PERC4 – “(...) sempre me dei bem com toda a gente mas quando tenho os meus 

amigos, converso com as outras pessoas mas tenho os meus amigos.” 

PERC5 – “(...) eram todos angolanos: brancos, negros, mestiços.” 

PERC6 – “Mas depois nas turmas senti, senti que a cor da pele tinha peso. Aí senti.” 

PERC7– “(...) quando fosse necessário formar grupos, mesmo assim para conversar, 

eram poucas as pessoas que se aproximavam.” 

PERC8– “(...) em relação a formação de grupos, se alguém se tentasse aproximar, 

havia sempre quem dizia „oh vê lá se também queres ficar preto‟ ou coisas assim do 

género.”  

PERC9 – “(...) para mim pessoalmente, é assim, não é que não dê importância, dou 

importância mas uma importância relativa (...). (...) se vejo uma pessoa fazer um 

determinado comentário que eu acho que é...(...) que não deve ser feito, é uma pessoa 

que, para mim, já está posta de parte (...) sigo em frente e não dou valor a isso.” 

PERC10 – “(...) não senti muito por causa disso também. Tenho a minha vida, tinha o 

meu espaço (...) fazia o meu trabalho e não queria saber dos outros.” 

PERC11 – “(...) nunca me preocupei muito com isso e depois pensei: „vou fazer o 

estágio, vou fazer com quem calhar‟ (...).” 

PERC12 – “(...) havia alguma dificuldade em fazer grupos com pessoas de outra cor, 

essa... não sei se era essa a questão principal, nunca perguntei nem nunca me 

preocupei.” 

PERC13 – “Fomos três: eram duas mais eu, fomos três e demo-nos sempre muito bem, 

correu tudo muito bem.” 

PERC14 – “Fui muito bem recebida, muito acarinhada. Sentia-me em casa, numa 

família. Não me senti perdida ,não.” 

 

 

 

 

Professores 

 

 

 

PERP1 – “ Angolanos de origem portuguesa e provavelmente alguns portugueses 

mesmo.” 

PERP2 – “(...) eram poucos professores (...) muitos deles conhecidos, pessoas 

conhecidas, da família, então sentia-me um bocadinho protegida.” 

PERP3 – “(...) tinha muita proteção dos professores.” 

PERP4 - “(...) tive a sorte de ter bons professores também.” 

PERP5–“Professores, tivemos professores angolanos, tivemos professores cubanos, 

tivemos professores búlgaros, ucranianos provavelmente, porque naquela altura eram 

soviéticos, eram da União Soviética (...).”  

PERP6 - “Havia muito mais proximidade com os professores cubanos, para dizer a 
verdade.” 

PERP7 - “Os professores da União Soviética eram mais distantes (...)talvez pelas 



 

 

Professores 

características do próprio povo (...).” 

PERP8- “(...) os cubanos mais alegres, mais bem-dispostos e também a língua ajudava 

mais.” 

PERP9- “Pronto, tinham sempre algum cuidado de saber – como era uma pessoa 

diferente – de onde é que tinha vindo, como é que tinha feito, pronto, o que é que 

tinha feito.”  

PERP10 - “(...) eu sempre fui assim uma aluna muito pacata, assim que passa 

despercebida.”  

PERP11- “E sempre uma relação muito discreta, muito suave (...).” 

Funcionários 

PERF1 – “Tratada com todo o respeito e provavelmente (...) se alguém me faltasse ao 

respeito e se eu me queixasse (...) essa pessoa era castigada ou repreendida. Tenho a 

certeza que sim.” 

PERF2 – “Muito acarinhada, até porque muitos deles, também muitos tinham vindo de 

Angola, de Moçambique ou da Guiné ou de SãoTomé, sei lá, assim de outros países e 

aí então havia uma aproximação „oh de onde vens?‟, sempre assim muito carinho.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Influências 

Indicadores Unidades de registo 

Família 

PEIF1– “Nem nunca pus isso em questão, pronto, nasci, cresci, fui para a escola e 

tinha que ir para a escola e... por acaso até gostava de ir e correu sempre bem e o 

objetivo sempre foi estudar porque também era essa a mensagem que os pais 

transmitiam aos filhos, era estudar e prosseguir os estudos e fazer o mais possível, 

não é?”  

PEIF2 – “(...) era aquilo que os meus pais diziam, para mim estava bem. Nunca fui 

muito reivindicativa.” 

PEIF3 – “(...)eu sempre fui muito protegida pelos meus pais e então, sofri as 

diferenças, senti.” 

Padrinhos 

PEIP1– “(...) talvez inconscientemente mas em pequenita (...) a minha madrinha 

estava cá a estudar (...) em Portugal, ela tirou o curso cá.” 

PEIP2– “(...) depois a minha madrinha também veio fazer línguas (...).” 

PEIP3– “(...) eu acho que inconscientemente foram os meus padrinhos.” 

PEIP4– “(...) relativamente ao meu padrinho (...). (...) tínhamos lá umas coisas, um 

saco dele, com livros (...) livros de línguas. E então eu era pequenita e trocava as 

letras todas, as palavras em português mas eu trocava e dizia que estava a escrever em 

inglês (...).” 

Sociedade 
PEIS1– “(...) na altura dava-se muita importância ao sétimo ano, falava-se muito 

quando, uma pessoa que já tivesse o sétimo ano, já era uma pessoa assim com estudo 

e que... pronto, o sétimo ano era um ano assim reconhecido(...).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A escolha 

Indicadores Unidades de registo 

Motivações 

FAM1 – “ (...) eu nunca soube o que queria ser.” 

FAM2 – “Gostava de todas as disciplinas, mas nunca tive assim nenhum objectivo, 

pronto, sabia que gostava... queria aprender muitas línguas mas assim em termos de 

profissão, saber exatamente o que queria desde pequenita, não.” 

FAM3 – “Quis ser hospedeira, quis ser professora... queria ser, porque gostava muito 

de brincar com os primos às professoras (...).” 

FAM4 – “E então depois fui encaminhada, porque nessa altura nós éramos 

encaminhados, os alunos faziam os exames, passavam e depois, consoante as 

necessidades do país, as pessoas eram encaminhadas para determinadas áreas.”  

FAM6 – “(...) eu fui encaminhada. Os alunos nessa altura não escolhiam (...).” 

FAM7 – “Eu como não sabia bem o que queria...” 

FAM8 – “ (...) fui encaminhada para a educação ..” 

FAM9 – “ (...) era mesmo variante de ensino. Em Aveiro era só ensino na altura.” 

Expetativas 
SPAEE1 – “Não sabia muito bem, tinha algum receio.” 

SPAEE2 – “Pronto, já não fui assim com tanta expetativa, porque já tinha a 

experiência do curso médio e então já não foi completamente novidade (...) .” 

Formação 

Profissional 

SPAEFP1 – “Considerei o ensino bom nessa altura.” 

SPAEFP2 – “Tínhamos ao lado uma escola primária onde íamos fazer as aulas 

práticas.” 

SPAEFP3 – “Já tínhamos as ciências... a pedagogia da educação... a ciência da 

educação.” 

SPAEFP4 – “(...) a parte pedagógica também tínhamos, tínhamos a parte prática e 

nesses aspecto acho que o ensino estava bem organizado até.” 

SPAEFP5 – “(...) gostava de ensinar os pequenitos. Gostava! Gostei da experiência, 

gostei.” 

SPAEFP6 – “ (...) mas depois era um ambiente muito agradável na escola. Uma 

família, era uma família.” 

SPAEFP7 – “(...) vivia-se muito a escola. E então passávamos muito tempo na escola, 

trabalhávamos muito (...).” 

SPAEFP8 – “(...) quando foi a primeira aula do ante-estágio também não correu 

muito bem. Não correu muito bem porque eu não consegui dar a aula da secretária 

para os alunos. Eu fui para o fundo da sala e não queria que ninguém olhasse para 

mim.” 

SPAEFP9– “(...) tinha vergonha (...) falar para o público.” 

SPAEFP10 – “O estágio tem vantagens, tem essa vantagem de nos preparar. Não nos 

prepara para tudo, porque cada situação é uma não é?” 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A relação com os elementos da comunidade educativa 

Indicadores Unidades de registo 

Alunos 

SPRA1 – “(...) os miúdos dizem que não gostam da escola e eu não consigo perceber 

porquê.” 

SPRA2 – “Sempre com muito respeito, nunca senti. Não sei se tem a ver com a 

minha maneira de ser. Não sei. Mas nunca senti, porque também não dou muita 

oportunidade para isso... também não dou.”  

SPRA3 – “ (...) os miúdos fazem comentários mas nem é intencional. Pode até ser 

mas eu acho que não.” 

SPRA4 – “(...) há uma expressão que se usa muito aqui na Benedita mas que eu faço 

questão de chamar a atenção quando alguém se sai com isso (...).”   

SPRA5 – “(...) há um que diz: „E eu, não leio? Eu sou preto?‟ e eu digo: „Pois ,não és 

mas sou eu. E quem manda sou eu‟. (...) Porque eles dizem: „Eu sou preto‟ porque 

os pretos são os últimos, ficam sempre para trás. Tem sempre aquele sentido 

negativo.” 

SPRA6 – “É óptima. De uma maneira geral. Às vezes por questões de 

comportamento chamo à atenção e eles aceitam, têm que aceitar isso (...).” 

SPRA7 – “(...) às vezes têm curiosidade, querem saber coisas da minha terra e agora 

como Angola também é muito falada e muitos deles têm os pais e familiares lá a 

trabalhar, querem saber. (...) E vou explicando e vamos falando.” 

Encarregados de 

Educação 

SPRE1 – “De uma maneira geral, também é boa. De uma maneira geral.” 

SPRE2 – “Às vezes não é má mas... penso eu que tem mais a ver com o 

comportamento dos filhos. Penso eu que não tenha a ver com a minha cor. Que me 

tenham dito não e enquanto não me disserem eu não sei.” 

Colegas 

SPRC1 – “Também é boa.” 

SPRC2 – “Quando cheguei fui bem recebida, acarinhada. Mas de uma maneira geral, 

as pessoas são todas bem recebidas.” 

SPRC3 – “(...) houve assim um grupo de colegas, na altura em que eu cheguei, mais 

ou menos, assim mais próximas da minha idade, me convidavam para sair, e aí 

senti-me muito acarinhada. Pronto houve mais proximidade com essas pessoas 

porque tinham mais a ver comigo.” 

SPRC4 – “Também há outros colegas que eu... falo com todos, não é, mas se calhar 

não tenho uma relação tão próxima porque cada um tem a sua vida, não é?” 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A profissão 

Indicadores Unidades de registo 

Visão pessoal 

SPAPVP1 – “(...) eu gosto muito de lidar com as crianças e jovens.”  

SPAPVP2 – “(...)com jovens, não é, adolescentes, nos mantém também jovens, 

aprendemos muito, não ensinamos só.”   

SPAPVP3 – “Ensinamos e sinto-me muito regozijada quando vejo que um aluno está 

a aprender aquilo que eu estou a dizer e vejo assim os olhos a brilharem e eles a 

receberem, com muito entusiasmo o que eu estou a dizer.” 

SPAPVP4 – “Sinto-me muito feliz nessa parte mas também aprendo, sinto que 

aprendo muito com eles.”  

SPAPVP6 – “ Eu acho que é uma profissão muito compensadora.” 

SPAPVP7 – “ Serenidade é muito importante.” 

SPAPVP8 – “ Aspetos da minha vida, importantes para a minha profissão... a calma, 

a ponderação...” 

SPAPVP9 – “ (...) quero continuar a ensinar (...).” 

SPAPVP10 – “Eu gostava muito de fazer uma especialização em Linguística Africana 

(...).” 

SPAPVP11 – “(...) o meu sonho era voltar...” 

SPAPVP12 – “O sonho era depois andar lá pelas aldeias - lá chamam-se sanzalas – 

que era para gravar as línguas nacionais que, pronto, têm tendência para 

desaparecer.” 

Percurso 

SPAPP1 – “Depois terminei o estágio... o meu objetivo, quando vim para cá estudar 

sempre foi acabar o curso e voltar para Angola.” 

SPAPP2 – “Entretanto acabei o curso e acabei o curso numa altura em que Angola 

estava estagnada. (...) eu queria mais.” 

SPAPP3 – “(...) eu queria mais e Angola não me podia dar e eu tinha que pensar em 

mim.” 

SPAPP4 – “ (...) também sinto que me falta uma coisa que eu sentia antes (...) havia 

noção de pátria, nação e lutar pela pátria.” 

SPAPP5 – “ (...) quando cresci, eu senti que queria dar alguma coisa ao meu país mas 

o meu país tinha muito pouco para me dar. Tem sempre muito para me dar mas a 

nível profissional tinha pouco, eu tinha poucas expetativas, estava muito instável, 

era uma guerra, era muita confusão.” 

SPAPP6 – “(...) optei por ficar. Optei por ficar porque me dava mais estabilidade a 

todos os níveis.” 

SPAPP7 – “(...) as colocações sempre complicadas (...) mas tomei uma decisão 

consciente. (...) ia fazer o primeiro ano, era uma experiência. Depois, no segundo 

ano, se visse que as coisas estavam complicada, que tinha que andar de terra em 

terra, eu preferia voltar, estava decidido.” 

SPAPP8 – “(...) então concorri, mas para além de ter concorrido, mandei vários 

currículos para colégios, para escolas privadas (...).” 

SPAPP9 – “(...) ainda antes de saírem os resultados do concurso oficial, tinha sido 
chamada pelo menos para duas escolas.” 

SPAPP10 – “Esta foi a primeira que me chamou. O externato onde estamos.” 

SPAPP11 – “(...) depois do estágio já nem fui para o ensino oficial, vim para aqui e, 



pronto, deu-me uma estabilidade logo.” 

Prática letiva 

SPAPPL1 – “Todas as situações são situações novas e nós temos que saber gerir as 

situações (...).” 

SPAPPL2– “(...) poder falar de vários assuntos. Nesse aspecto, sim, dá mais abertura, 

ter várias experiências, o facto de ter várias experiências.” 

SPAPPL3 – “(...) mas tenho esta ideia pelo menos,  que se calhar em Portugal não se 

dá muito importância à origem (...). (...) porque a maior parte das pessoas é de 

origem portuguesa de há quatro ou cinco gerações de origem portuguesa.” 

SPAPPL4 – “(...) estávamos a falar disso e a maior parte dos miúdos sabem muito 

pouco sobre os antepassados (...). (...) nessas aulas, na parte da motivação, eu 

aproveito para falar da minha própria experiência (...). (...) eles ficam muito curiosos 

a ouvir e depois querem saber mais coisas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grelha de análise de conteúdo da entrevista 3 

Categoria Caracterização do Entrevistado 

Sub-categoria Dados pessoais 

Indicadores Unidades de registo 

 

CEDP1- “(...) tenho 44 anos (...)” 

CEDP2– “Depois de ter concluído o sexto ano o meu pai foi transferido para uma 

outra cidade (...) estávamos no Lubango e fomos para a capital do país.”  

CEDP3 – “Depois de ter concluído o 8º ano (...) voltei outra vez para a mesma cidade 

onde eu estava.” 

Sub-categoria Dados profissionais 

Indicadores Unidades de registo 

Licenciatura 
CEDPR1- “(...) curso de professores do 2º ciclo, na variante de Matemática e 

Ciências (...).” 

Tempo de serviço CEDPTS1 - “Vou entrar no décimo ano.” 

Tempo na escola 

atual 
CEDPTE1– “Há três anos.” 

Funções exercidas 
CEDPFE1– “(...) direção de turma (...)” 

CEDPFE2– “(...) colaboração em alguns projetos da escola.” 

 

 

 

Categoria Família 

Sub-categoria Perfil 

Indicadores Unidades de registo 

Pai FPP1– “ (...) o meu pai era o único que se dedicava ao ensino.” 

FPP2 – “ De História.” 

Mãe 

FPM1 – “A minha mãe, a minha mãe, olhe, era a pessoa que estava estava mais em 

casa.”  

FPM2 – “Tem formação mas nunca exerceu.” 

FPM3 – “Sempre cuidou de nós e dos nossos haveres, porque temos alguns bens e e 

então ela em vez de ter... era mais a pessoa que era responsável pelos bem (...).” 

Irmãos 
FPI1 – “Éramos sete.” 

FPI2– “Um irmão que segui esta área. Os outros estão mais na área de 

empresariados.” 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Evolução 

Indicadores Unidades de registo 

1º Ciclo PEE1C1 – “(...) fiz lá o ensino primário até ao 4º ano...” 

PEE1C2 – “Antes do 25 de Abril.” 

2ºCiclo 
PEE2C1 – “Depois fui para o 2º ciclo (...). Fiz o quinto e o sexto ano, tudo isso fiz na 

mesma cidade.” 

3º Ciclo 

PEE3C1 – “(...) fomos para a capital do país. E foi onde fiz o 3º Ciclo.” 

PEE3C2 – “(...) era uma escola muito grande, em termos de dimensão. Depois tinha 

uma grande variedade de... até em termos de origem. Já não sendo só raças. Os 

grupos étnicos, por exemplo, vinham de outro sítio para outro. Ou seja, era uma 

escola um pouco... com uma grande diversidade.” 

PEE3C3 – “(...) o primeiro ano foi um bocado mais difícil de adaptar por razões várias. 

Porque eu estava mais habituado a uma outra escola, já tinha grandes afinidades então 

ali tive que  arranjar aqueles recursos íntimos para ver se conquistava mais alguns 

colegas.” 

PEE3C4 – “Então o primeiro ano foi um bocadinho mais difícil mas o segundo ano, 

depois adaptei-me bem. Depois fiz o 7º e o 8ºano.” 

PEE3C5 – “(...) eu ainda estava a tentar adaptar-me à própria cidade em si (...).” 

PEE3C6 – “Neste caso eram as pessoas de raça branca, uma minoria.” 

Ensino Secundário 

PEEES1 – “Tinha feito um curso médio de educação em Matemática e Física que eram 

as variantes que haviam naquela altura (...)” 

PEEES2 – “E no Lubango foi onde fiz a parte toda, do nono até ao décimo segundo 

ano e onde eu concluí, onde fiz a tal formação.” 

PEEES3 – “(...) chama-se Instituto Médio Normal de Educação, que é IMNES. 

Formam professores para o segundo ciclo.” 

PEEES4 – “Aí já foi fácil porque, como era um sítio que eu já vivi e tinha muitos 

amigos. E na altura, quando eu regressei, muitos dos meus amigos tinham ingressado 

no IMNE (...).” 

PEEES5– “(...) depois terminei o 12º ano.” 

Acesso ao Ensino 

Superior 

PEEAES1 – “Em Angola por norma, os professores... os indivíduos que concluíam o 

ensino médio, que seguissem aquela área, área de ensino profissionalizada, o que é 

que faziam: tinham que parar durante dois anos e serem colocados numa das 

províncias ou num dos municípios.” 

PEEAES2– “ Ficaria lá durante dois anos, só depois daqueles dois anos é que eu eu me 

poderia candidatar à faculdade.” 

PEEAES3 – “ (...) senti-me um bocadinho desiludido quando concluí o 12º ano porque 

eu pensava que não iria parar, iria dar logo continuidade,  ingressar logo para a 

faculdade e não o pude fazer. Esta é a única parte do meu percurso escolar que me 

senti um bocadinho atraiçoado.” 

PEEAES4 – “ Depois do 12º ano vim para Lisboa. Estava a aguardar um tempo porque 

eu tinha que ingressar na faculdade, então aguardei um tempinho até entrar na Escola 

Superior de Educação de Santarém.” 
 

Ensino Superior 

PEEESP1 – “ Acabei aqueles dois anos. Lá vou eu novamente para o Lubango, e foi 

quando ingressei na faculdade, no ISCED, instituto Superior de Educação. E ingressei 

então em Física.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino Superior 

 

 

 

 

 

PEEESP2 – “Estava a tirar a licenciatura em Física. Fiz o primeiro ano, só que no final 

do primeiro ano é quando tive uma oportunidade para sair fora do país para estudar 

fora, neste caso aqui para Portugal.” 

PEEESP3 – “À Delegação Provincial de Educação tinha-lhe sido solicitado alguns 

professores jovens (...) para que pudessem frequentar um curso de… naquela altura 

era Educação Cultural. (...) um familiar, que trabalhava na delegação que me 

questionou se eu estaria interessado em sair fora do país.” 

PEEESP4 – “(...) quando me disseram que era Educação Cultural (...) não me 

identificava com o curso. Mas de qualquer modo, naquele momento a minha intenção 

era sair (...) não era prioritário se fosse Portugal ou outro país (...). “ 

PEEESP5 – “Era questões de mudança, não era pela situação em si mas era questões 

de mudança. Outro desafio. Era ver o outro lado, tentar descobrir alguma coisa noutro 

país, ver mais alguma… outros horizontes. “ 

PEEESP6 – “Quando cheguei a Portugal, fui para a Covilhã.“ 

PEEESP7 – “Não conhecia ninguém. (...) tinha outros meus colegas angolanos 

também. Então fomos para lá, éramos cinco.” 

PEEESP8 – “(...) havia pessoas indicadas que se responsabilizavam pela receção dos 

alunos na nossa condição. Os alunos dos PALOP‟s, neste caso.” 

PEEESP9 – “(...) porque naquela altura tivemos que repetir o 12º ano.” 

PEEESP10 – “(...) quando fui para lá, para a faculdade, não havia ainda a variante de 

Matemática – Ciências. Então o primeiro ano, ainda tive de fazer o primeiro ano de 

educadores de infância.” 

PEEESP11 – “Só no segundo ano, ou seja, segundo ano de educadores de infância é 

que mudei de área, porque na altura foi o ano em que abriu a variante de Matemática 

– Ciências.” 

PEEESP12 – “Então voltei novamente para o primeiro ano com as equivalências 

mínimas não é, por causa das áreas que são totalmente diferentes, principalmente na 

área da psicologia, (...) foram-me dadas equivalências - e ingressei então no curso de 

variante.” 

PEEESP13 – “A sentar num jardim-de-infância e estar lá a trabalhar com os miúdos, 

quer dizer, nunca me passou pela cabeça. É mesmo aquilo que foi um acidente de 

percurso mesmo.” 

PEEESP14 – “Eu andava todo o ano desmotivado mesmo por estar ali. Mas mesmo 

assim fiz o estágio.” 

PEEESP15 – “Uma das coisas que me fez continuar, o que sempre me serviu de 

motivação foi a própria área de formação. Ou seja, a própria variante, como era 

matemática e ciências, então pronto, aí identificava-me melhor. (...) já me satisfazia 

bem estar em matemática do que estar, por exemplo na área de professores de 

infância. De longe, era uma diferença abismal e muito bom foi o momento quando 

surgiu a própria variante de matemática e ciências para poder fazê-lo.” 

 

 

 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Relação com os elementos da comunidade educativa 

Indicadores Unidades de registo 

Colegas 

PERC1 – “(...) eram turmas mistas onde havia pessoas de origem portuguesa e havia 

portuguesas também, na altura, que residiam lá com os pais.” 

PERC2 – “(...) tive grandes relações com... grandes amizades, com pessoas desta 

origem e que nunca... também nunca verifiquei nem analisei questões muito atípicas.” 

PERC3 – “(...) até eles próprios também acho que estavam bem integrados.” 

PERC4 – “(...) a miscelânea continuava (...) para já era uma cidade que há muita gente 

de raça branca, muita gente de raça branca. E alguns já são angolanos, já não são... 

têm origem portuguesa apenas mas são angolanos e naquelas escolas essencialmente 

havia muita gente. Por isso...mas nunca houve problemas.” 

PERC5 – “(...) a miscelânea continuava (...) para já era uma cidade que há muita gente 

de raça branca, muita gente de raça branca. E alguns já são angolanos, já não são... 

têm origem portuguesa apenas mas são angolanos e naquelas escolas essencialmente 

havia muita gente. Por isso...mas nunca houve problemas.” 

PERC6 – “Era uma turma boa (...). Eram muito cooperantes, ou seja, ajudavam-me 

muito.” 

PERC7 – “(...) obviamente que eles olhavam também para a minha situação um 

bocado… a pessoa vem deslocada, quer dizer, vem lá de Angola, não sei quê e tal, 

não tem família aqui e obviamente que isso, se calhar a eles pesavas-lhe de outra 

forma.” 

PERC8 – “Então tinham sempre aquela preocupação de: o que é que eu quero, se 

preciso de alguma ajuda, se quero algum material escolar…” 

PERC9 – “Faziam muitas perguntas. (...) aliás passávamos os intervalos, eu a 

responder às perguntas que eles colocavam sobre Angola.” 

PERC10 – “(...) tinham curiosidade de saber como é que era Angola. Como é que 

aquilo é. Principalmente, como aquilo estava em guerra naquela altura, então 

perguntavam-me muito: „onde é que tu vivias? Então se lá é guerra!‟. Ou seja, a 

situação de guerra eles pensavam que era em todo o lado. Ou seja, aí não havia cidade 

nem nada, era porrada por todo o lado (...).” 

PERC11 – “(...) tive grandes amizades, porque é assim, houve colegas que se tornaram 

muito meus amigos (...).” 

 

 

Professores 

 

 

 

 

 

 

PERP1 – “(...) havia professores portugueses também. Essencialmente angolanos mas 

também havia professores portugueses que já estavam erradicados.” 

PERP2 – “(...) eram pessoas que tinham formação académica nas áreas que 

lecionavam (...).” 

PERP3 – “(...) nunca verifiquei também nenhuma situação de alguma... algum registo 

de incompetência da parte deles, independentemente da cor deles.” 

PERP4 - “Eram pessoas extremamente competentes, eram muito colaborantes também 

entre eles. Verificava-se que havia uma interação boa entre os outros professores 

também de origem portuguesa.” 

PERP5 - “(...) eram pessoas muito abertas, abertas, muito colaborantes. (...) estão 
sempre disponíveis para apoiar os alunos (...).” 

PERP6 - “(...) nunca tive problemas a nível no meu percurso escolar. Por isso também 

nunca recorri muito, mas eram pessoas sempre disponíveis para ajudar qualquer 



Professores 

 

pessoa (...).”  

PERP7 - “Havia professores congoleses, do Congo (...). (...) Mas o resto eram tudo 

angolanos.” 

PERP8 - “Tive uma boa relação com os professores. Foi muito boa. Não tive razões de 

queixa.” 

PERP9 - “Mas também reconheciam que eu não tinha muitas limitações por isso...” 

Funcionários 

PERF1 – “(...) os funcionários eram todos angolanos. Havia obviamente pessoas de 

raça branca mas que eram angolanos também.” 

PERF2 – “Aliás, quando havia situações... algumas anomalias, não é, ou mesmo, no 

recreio, no espaço escolar, ou seja, a advertência era para todos, não havia nenhuma 

separação, nem direitos... ou seja, deveres eram para todos.” 

PERF3 – “Nunca verifiquei lá nenhum tipo de privilégio para algum aluno em 

específico no cumprimento de regras.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Influências 

Indicadores Unidades de registo 

Colegas 

PEIC1 – “(...) esses tais momentos de aula em que eu interagia com eles, muitos 

reviam em mim qualidades de um bom professor. De um futuro bom professor (...).” 

PEIC2 – “Qualidades em termos de relação, a abertura que eu tinha para com eles, 

para além de ser meus colegas, eu sentia-me aberto às questões que me colocavam. 

(...) Então no intervalo diziam: „epá, muito bem!‟.” 

PEIC3 – “(...) foram nesses pequenos elogios dos colegas (...)” 

Professores 

PEIP1 – “Essa professora também teve uma grande influência em mim. Teve uma 

grande influência. E era uma pessoa que apoiava muito porque as aulas felizmente 

corriam bem, obviamente que ela as tinha preparado já, não é?” 

PEIP2 – “Alguns outros tiveram aquelas influências indiretas, em termos de 

competência, aqueles professores extremamente competentes.” 

PEIP3 – “(...) foram muitos os que passaram por mim e eram extremamente rigorosos. 

Rigorosos e competentes.” 

Família 
PEIF1– “E pronto, por último o meu pai, obviamente que era todos os dias, por isso 

era uma boa dose de influência.”  

PEIF2– “Era muito exigente, muito exigente.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A escolha 

Indicadores Unidades de registo 

Motivações 

FAM1 – “(...) eu sempre gostei de dar aulas.” 

FAM2 – “(...) o meu pai foi professor e então, ao longo do meu percurso escolar 

sempre acompanhei muito aquela dedicação do meu pai. Fui muito interiorizando 

aquilo e não estava a ver outras profissões.” 

FAM3 – “(...) uma das coisas que eu gostaria de ter feito é ser médico, era uma área 

que eu queria fazer, a medicina. Mas depois desapareceu-me a ideia, não é porque... 

não foi por outra razão, ou seja, depois pesou-me mais a situação de ser professor. 

Sentia-me melhor como professor.” 

FAM4 – “Fui muito influenciado, ou seja, o meu pai foi uma grande influência 

minha na minha decisão profissional.” 

FAM5 – “Foi, eu me revi um bocadinho nele e pronto e eu próprio também fui 

cimentando as minhas próprias motivações a nível profissional e pronto, não tinha 

mais outra escolha. Ou seja, o resto já não me dizia mais nada.” 

FAM6 – “A questão de ser uma pessoa que tem um papel importante na formação 

dos outros (...).” 

FAM7 – “(...) a questão de ser respeitado socialmente (...).” 

FAM8 – “(...) via aquelas situações todas de preparação de aulas, por exemplo, 

aquelas leituras de pesquisa que o meu pai fazia. Ele também dava-me alguma 

motivação, gostava de fazer aquilo e eu acompanhava-o durante a noite, aquele 

tempinho que ele estava lá a preparar as aulas. Então aquilo também foi dando uma 

energia interior para a profissão.” 

FAM9 – “(...) Quando andei no 5º ano (...) eu tinha uma professora de Ciência (...). 

(...) ela gostava de me ver muito a falar nas aulas e muitas vezes ela preparava-me as 

aulas e colocava-me lá em frente da turma para eu falar sobre um determinado tema 

e dar aos outros. (...) eu comecei-me a habituar um bocadinho já à profissão a partir 

do 5º ano.” 

FAM10 – “Não é muito normal porque é uma altura, é uma idade ainda em que a 

pessoa não tem umas ideias bem definidas e eu naquela altura já tinha tudo bem 

decidido em relação… a única oscilação que eu tinha era com a medicina. (...) Mas 

já tinha a ideia vincada de que a profissão de professor não vai escapar. 

Independentemente de, se eu for médico ou não, terei que ser professor.” 

FAM11 – “Então cada vez mais, ou seja, eu fui reforçando aquilo que eu tinha 

decidido e eu vi logo „acho que não tenho opção: vou mesmo ser professor e é 

aquilo que quero ser‟. E daí em diante já não foi muito difícil enveredar pelo 

ensino.”  

FAM12 – “ (...) o que me levava eram aqueles valorzinhos que me levavam para o 

cumprimento de alguma coisa útil para os outros. ” 

Expetativas 

SPAEE1 – “(...) na altura,  as minhas expetativas na altura eram muito elevadas 

,como tinha grande motivação pessoal para o fazer então as minhas expetativas eram 

muito elevadas.” 

SPAEE2 – “E não me afetava muito a situação do próprio estado do professor. O 

próprio estado do professor. O próprio estado do professor, no sentido salarial, a 

própria forma... o que me levava eram aqueles valorzinhos que me levavam para o 

cumprimento de alguma coisa útil para os outros. ” 

SPAEE3 – “A carreira foi... as expetativas sobre a carreira foram surgindo ao longo 



da prática que eu fui fazendo.” 

SPAEE4 – “Não tive muito aquela situação de „Epá, acabei a formação agora afinal 

estou arrependido‟ ou ter algum momento de arrependimento por aquilo que eu 

tinha criado antes, as expetativas elevadas sobre a profissão, ter tido algum choque. 

Não tive. Não aconteceu isso.” 

SPAEE5 – “Na vida dos outros (...). (...) „que influência vou exercer e o que é que 

serei, o que é que, que marcarei na vida, no percurso escolar deles?‟. Era nesse 

sentido que eu pensava sempre (...).” 

SPAEE6 – “(...) isto foi o primeiro ano que fui dar aulas, que fui colocado. (...) eu 

pensava assim: ora, obviamente que a impressão que eles tinham inicialmente, 

pensavam sempre que o professor de raça negra, é mais formado em desporto. E eles 

ligavam muito isso porque pensam logo: „as pessoas de raça negra são boas, 

praticam muito desporto, são boas desportistas, por norma são boas desportistas.‟ 

(...) pensavam logo um professor de educação física.” 

SPAEE7 – “(...) o que nós pensamos sempre e a pessoa pensa sempre nisso: „eles não 

estão habituados a ter um professor negro à frente e de repente vou aparecer lá eu. 

Ou seja, em vezes de eles ficarem atentos, se calhar vão estar a tentar é prejudicar a 

aula ou a sabotar‟.” 

SPAEE8 – “Pensei várias vezes: „vão querer sabotar a aula‟.” 

Formação 

Profissional 

SPAEFP1 – “(...) entras no 9º ano, já estás a entrar no próprio curso de professores, 

fazes os quatro anos até ao 12º ano. 

SPAEFP2 – “Fico habilitado para dar aulas ao 2º ciclo. No meu caso era a 

matemática e física. Podia dar ao 1º ciclo também.” 

SPAEFP3 – “(...) eu sempre gostei das ciências exatas, tenho sempre alguma 

inclinação.” 

SPAEFP4 – “(...) tínhamos estágio porque esta formação integrava parte académica e 

profissional (...).” 

SPAEFP5 – “(...) no final do 12º ano estavas habilitado a dar aulas já com o estágio 

incluído. Ou seja, fiz o estágio no 1º ciclo e no 2º ciclo. Aí ainda cheguei também a 

fazer o 3º ciclo.” 

SPAEFP6 – “(...) no 1º ciclo, que é onde eu sentia mais dificuldades. É como tentar 

reagir a dar aulas, assim, a miúdos, quer dizer, porque eu sempre gostei de dar aulas 

a pessoas um bocadinho mais crescidas.” 

SPAEFP7 – “No 1º ciclo foi mais aquele problema de ansiedade para ver como é que 

vou ultrapassar este obstáculo. Para mim à partida já era uma dificuldade abordar os 

miúdos e... ou seja, como é que vou passar essa mensagem para que eles possam 

apreender alguns conceitos. (...) foi uma das aulas que eu preparei que mais tempo 

demorei.” 

SPAEFP8 – “A preocupação era tanta e aquela ansiedade, se correr muito mal terá, 

obviamente, implicações na minha avaliação em termos de prática, por isso então 

era uma ansiedade terrível.” 

SPAEFP9 – “Mas um estagiário vai sempre um bocadinho, como alguém que se atira 

no meio da selva e não sabe o que é que pode encontrar.” 

SPAEFP10 – “Em função do teu desempenho podes ter boas interações ou más 

interações e as coisas correrem mal e aquela ansiedade de pensar que corre mal e vai 

ter peso na minha própria avaliação, às vezes, inibe-nos um bocadinho na própria 

relação até com os próprios alunos  

SPAEFP11 – “(...) estava a pensar voltar para Angola. Quando concluísse queria ir 

embora, nunca tive… nunca tinha traçado algo para permanecer aqui muito tempo.” 

SPAEFP12 – “(...)Mas depois de ter trabalhado achei por bem dar aulas aqui até para 



ganhar mais alguma… (...) ou seja, ver até que ponto vou melhorar em termos de 

prática. (...) Porque tinha objetivos para fazer mais alguma formação para além da 

licenciatura. Foi uma das coisas que me fez ficar mais tempo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A relação com os elementos da comunidade educativa 

Indicadores Unidades de registo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRA1 – “(...)aquelas observaçõezinhas que eles fazem: „o professor é muito chato, 

está sempre a insistir para eu fazer, isso e isso…‟, „pois é, mas se queres conquistar 

determinadas coisas, a nível do conhecimento, tens de o fazer e com rigor. Porque se 

não fizeres com rigor não tens esforço‟.” 

SPRA2 – “(...)para aqueles alunos que são receptivos à sua posição em termos 

daquilo que fazes é bom. Mas há aqueles alunos que podem ter algum 

conhecimento, algumas capacidades para o fazerem, mas devido a este problema de 

dedicação e aplicação nas tarefas, eu posso servir de obstáculo.”  

SPRA3 – “Pelas turmas que eu passei sempre tive boas relações e nunca houve 

situações.” 

SPRA4 – “Comigo foi o contrário porque era professor, ainda por cima de 

matemática, quer dizer, aquilo era: „ei pá, professor de matemática?!‟. Alguns não é 

pelo facto… não faziam por mal. E diziam mesmo: „nunca vi um professor negro. 

Nunca vi.‟, curiosos „nunca vi um professor negro que dá matemática. (...) Era mais 

a situação mais deles próprios estarem curiosos, não é no sentido de porem em 

causa, ou seja, a competência.” 

SPRA5- “Podiam pensar assim: „ah é negro, como é que esse malandro é professor 

de matemática? Não deve saber nenhum, não entende patavina nenhuma disso.‟ 

Não, nunca tive problema e cada vez mais vou ficando sempre surpreendido com a 

reação dos próprios alunos. Apesar de que, obviamente agora há mais abertura, não 

é? No início ainda era difícil (...).” 

SPRA6- “(...) receberam-me bem (...) eles já estavam habituados porque iam lá 

muitos estagiários. Obviamente que não lhes apareceu à frente um estagiário negro. 

Nunca lhes apareceu e a situação era mais aquela curiosidade.” 

SPRA7– “(...) só no final obviamente é que eu verificava que a situação tinha sido 

boa da parte deles porque depois pelo menos davam algum feedback pessoal para 

conversarem um bocadinho comigo, „gostamos muito da aula que o professor deu. 

Seria bom, quando é que volta outra vez? (...)‟ são aqueles pequenos elogiozitos mas 

que tiveram grande influência também e apoio.” 

SPRA8– “(...) com o tempo também melhoro (...) a própria relação humana que a 

pessoa tem com os próprios alunos, ser um bom ouvinte.” 

SPRA9– “(...)a relação que estabeleço com alunos (...) que são carenciados(...). (...) o 

facto de estes alunos serem capazes de manifestarem a própria situação financeira 

deles para comigo e pedir, de forma indireta obviamente, nunca o fazem de forma 

direta, a aquisição de determinado material, o apoio que eu posso prestar àquele 

aluno, aquilo que posso contribuir para que ele possa aprender quando ele manifesta 

vontade para aprender. Ou seja, são algumas das situações pontuais mas que são 

importantíssimas.” 

SPRA10– “(...) eu sei que o dizem com sinceridade e embora o manifestem como se 

tivessem a brincar. (...)‟o professor é muito exigente, mas é um professor porreiro‟.” 

SPRA11– “(...) apareceram-me daqueles alunos que me disseram assim: „olhe 

professor, eu não gosto nada de matemática e no entanto, eu acho que tenho o 

melhor professor do mundo‟. São aquelas pequenas frases, aquelas pequenas 

palavras (...) revelam algum valor, ou seja, alguma referência que os alunos têm em 

relação aquilo que sou para eles.” 

SPRA12– “(...) a minha origem não influencia. O que influencia, de facto, é a minha 



própria forma de ser.” 

Encarregados de 

Educação 

SPRE1 – “Nunca tive nenhuma situação assim atípica no relacionamento que eu 

estabeleci sempre com os encarregados de educação.” 

SPRE2 – “Ou seja, de um modo geral sempre tive boas relações com os encarregados 

de educação.” 

SPRE3 – “(...) nas pessoas que são de raça negra ou de origem africana que 

venham… obviamente que eles tenham mais facilidade em abrir os problemas 

comigo. Facilmente eles abrem, contam-me a história toda.” 

SPRE4 – “E acabam sempre por me contar a história de origem deles todos. O que é 

bom, porque para mim, tiro sempre partido até para as estratégias que eu posso 

procurar para, mesmo a nível do conselho de turma, não é, intervir naquele 

determinado aluno.” 

SPRE5 – “(...)„sentimo-nos melhor com o professor porque o professor nos percebe‟. 

A palavra é mesmo esta: percebe.” 

SPRE6 – “Por isso como não há diferenças aqui de raças, não há nada, à partida tudo 

o que lhe vou dizer não vai-lhe ferir nem nada. Vai estar mais aberto para me ouvir 

(...).” 

SPRE7 – “Porque eu acho que, o facto de ter vindo de lá, se eu fosse de raça branca, 

não sei se a abertura seria assim tão… Não tenho bem a certeza mas penso que 

haveria alguma cautela.” 

Colegas 

SPRC1 – “Obviamente que há uma grande diferença na própria forma que o africano 

se relaciona com alguém. Aquela relação de muito respeito para com a pessoa ou 

para com um adulto.” 

SPRC2 – “Ou seja, aquela forma toda, obviamente que tinha influência nos colegas. 

Até na própria relação que eles estabeleciam comigo. Mas teve uma influência 

positiva porque facilmente eles se aproximavam a mim, para podermos trocar 

impressões de vária ordem. Pode ser de âmbito escolar ou não.” 

SPRC3 – “É extraordinária. Esta é uma daquelas que não me posso queixar.” 

SPRC4 – “Em todas as escolas em que eu passei, sempre fiz grandes amizades com 

colegas.” 

SPRC5 – “(...)não há nenhuma escola em que eu tenha uma situação anormal que eu 

possa descrevê-la como tendo sido negativa no meu percurso de trabalho.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A profissão 

Indicadores Unidades de registo 

Visão pessoal 

SPAPVP1 – “Ou seja, a exigência e o rigor são coisas essenciais para o sucesso de 

cada aluno.” 

SPAPVP2 –  “Se tive algum peso e, portanto, no próprio percurso deles, tendo em 

conta aquelas ferramentas todas que eu referi há bocadinho: do rigor, da exigência, 

da própria colaboração, da orientação, também, nesse sentido.” 

SPAPVP3 – “(...)  a minha realização pessoal era a satisfação deles.” 

SPAPVP4 – “Porque há aqueles alunos que potencialmente poderiam ser bons alunos, 

ou seja, com bons resultados, sem terem… o problema às vezes é a orientação. E na 

orientação, também está presente a própria exigência.” 

SPAPVP6 – “Obviamente que, um professor que exige muito, também pode se tornar 

um perigo para o aluno neste sentido. Porque se ele não está habituado a trabalhar 

em determinadas situações com muito rigor, obviamente que ele acaba por… ou 

seja, aquela pessoa começa a ser um obstáculo.” 

SPAPVP7 – “(....) colocar-me do lado oposto. Ou seja, no lugar do aluno que é aquela 

perspetiva que às vezes inicialmente nós não a colocamos. primeiro tu como 

procuras uma afirmação tua, aliás alguma marca, marca entre aspas, mas cada 

professor sempre cria o seu estilo, ou seja, eu… quero que para os meus alunos, eu 

seja isso (...).” 

SPAPVP8 – “Não é criar um modelo mas eu quero que eles me vejam neste sentido. 

Definindo aquilo que eu pretendo com eles (...).” 

SPAPVP9 – “(...) para que se tornem bons alunos, preciso que sejam rigorosos e que 

trabalhem muito e que cumpram, mas que participem essencialmente. Porque o 

conhecimento é partilhado e para o adquirirmos, temos de partilhá-lo. Se não houver 

debate… vocês não são meras caixas para depositar conteúdos.” 

SPAPVP10 – “Senti-me muito bem porque era aquilo que eu gostava de fazer e gosto, 

até ao momento, fazer com prazer.” 

SPAPVP11 – “Sempre digo que não teria uma outra profissão melhor para mim, se 

não fosse professor. É aquela em que me sinto totalmente realizado.”  

SPAPVP12 – “ Mesmo com as adversidades que ocorrem no dia-a-dia, No âmbito do 

próprio ensino. Mas nunca, em termos de produtividade, nunca influenciaram 

diretamente naquilo que eu penso sobre aquilo que faço.” 

SPAPVP13 – “Mas nunca interferiram  muito no meu próprio percurso profissional, 

na minha motivação profissional que eu tinha para aquilo que eu fazia. Nunca.” 

SPAPVP14 – “Com a pedagogia, principalmente no que diz respeito a estratégias de 

intervenção no contexto de sala de aula, na gestão de conflitos, por exemplo. São 

algumas das situações que eu agora mais me preocupo.” 

SPAPVP15 – “(...) manter sempre a minha exigência para com os alunos e o próprio 

rigor em si (...).” 

SPAPVP16 – “Porque há alunos com mais problemas e (...) o professor é um dos 

elementos fundamentais para poder aliviar determinadas situações pelas quais os 

alunos passam. (...) inicialmente eu tinha como parâmetros apenas o próprio 

processo de aprendizagem dos alunos. Não olhava muito para aquelas outras 

dimensões que dependem de fatores externos. E que interferem, obviamente, na 

aprendizagem do aluno e que estão presentes no próprio meio escolar.” 

SPAPVP17 –“(...) se calhar, o facto de eu ser um professor de raça negra e por haver 



poucos professores negros, para aqueles alunos de raça negra, obviamente que seria 

um incentivo (...).” 

SPAPVP18 –“(...) principalmente aqueles que se deparam com mais problemas (...). 

(...) se calhar olham  para ali (...) interiormente, se calhar a fazer essa avaliação: „se 

ele foi capaz, eu também sou capaz de fazer‟.”  

SPAPVP19 –“ Definir um bom aluno, defino-o não pelo facto de ter boas notas, é 

naquilo que ele faz no dia-a-dia, ou seja, desde que entra na sala de aulas até que 

sai.” 

SPAPVP20–“(...) renovar-me como professor. Renovar-me no sentido de ter sempre 

como patamar máximo, a melhoria das minhas práticas. Para que me torne um bom 

professor.” 

SPAPVP21–“Um professor é uma palavra muito bonita expressá-la mas quando me 

refiro a um bom professor, é aquele que não é só a nível da competência que 

manifesta em determinados, em relação aos conteúdos que aborda mas também, os 

próprios valores que são valores essenciais que salvaguarda e que manifesta perante 

os alunos.” 

SPAPVP22–“Apelar para que esses valores estejam sempre presentes num 

determinado indivíduo, na própria formação integral do indivíduo não estando só em 

causa os conceitos científicos mas a formação humana que é suportada pelos valores 

e atitudes. Isso também são situações que são muito relevantes no meu próprio 

trabalho. São coisas que eu prezo muito durante o trabalho que eu desenvolvo.” 

SPAPVP23–“Porque a profissão de professor, pelo menos na minha perspetiva, é uma 

profissão que se tu não vais reinvestir em ti próprio tornas-te num professor 

rotineiro. Ou seja, sempre mergulhado nas mesmas práticas, carregado de rotinas.” 

SPAPVP24–“O conhecimento não é rotinas, o conhecimento é descoberta. E se é 

descoberta, se eu procuro descobrir alguma coisa, descobrir no sentido de procurar 

as melhores formas de intervir num determinado contexto de sala de aulas com os 

alunos, então eu próprio tenho de reinvestir em mim.” 

SPAPVP25–“(...)esta aposta constante que eu faço, está toda, está sempre alicerçada à 

necessidade de eu me sentir um bom exemplo, estando lá à frente da sala de aulas 

com os meus alunos. E que não lhes falte nada naquele momento.” 

SPAPVP26–“(...) gosto daquilo que faço.” 

Percurso 

SPAPP1 – “ Quando concluí, fui colocado num dos municípios onde fui dar aulas 

durante dois anos. Depois é que regressei e ingressei no curso de física.” 

SPAPP2 – “Antes pelo contrário, integrei-me bem e acho que as condições naquela 

altura eram até favoráveis para um docente. Eram boas. Por isso não tinha… não 

prejudicou em nada as expetativas que eu tinha criado antes da formação.” 

SPAPP3 – “(...)na altura o país estava numa situação de guerra e então… Eu dava 

aulas ao curso diurno, de alunos mais novinhos não é, e à noite dava aulas também 

aos alunos. Então tinha aquela diversidade de alunos que são distintos, obviamente 

não é, em termos de abordagem e em termos também de relações.” 

SPAPP4 – “ (...) foi compensatório. Aqueles dois anos foram muito bons para mim. 

Foram muito bons, em termos de crescimento profissional foram muito bons. Tanto 
no campo científico, como na própria minha afirmação também como professor. 

Cresci muito naquela altura.” 

SPAPP5 – “ Aliás o meu percurso todo,  já aqui em Portugal, em relação a esta 

situação, nunca tive nenhum problema que assim que me marque, de forma 

negativa.” 

SPAPP6 – “Fiz o 12º ano.” 

SPAPP7 – “(...) os primeiros docentes da escola a saírem com formação em 



matemática da variante de matemática - ciências.” 

SPAPP8 – “Parei ainda dois anos. Sem fazer nada.” 

SPAPP9 – “Tinha feito uma solicitação em Angola para que pudesse ingressar para 

fazer o mestrado naquela altura já. (...) depois não me foi satisfeita.” 

SPAPP10 – “Então a partir daquela altura, pronto, mudei de ideias, concorri logo no 

ano seguinte.” 

SPAPP11 – “(...) o primeiro ano concorri para todo o país (...).” 

SPAPP12 – “Fiquei em Rio Maior. Eu na altura vivia em Santarém (...). (...) tive sorte 

nesse sentido.” 

SPAPP13 – “Depois dali de Rio Maior fui colocado em Paço D‟Arcos (...).” 

SPAPP14 – “Depois fui colocado outra vez em Lisboa. Aliás, a partir daquela altura, 

todas as minhas colocações ocorreram em Lisboa. Tirando apenas uma delas.” 

Prática letiva 

SPAPPL1 – “Enquanto que já como profissional a ansiedade é pouca porque já tenho 

ferramentas de defesa: o que é que devo fazer, o que é que não devo fazer.” 

SPAPPL2– “(...) cresci a nível profissional em termos… na própria gestão do próprio 

currículo, nas próprias estratégias, estratégias de ação e intervenção no contexto de 

sala de aulas com alunos (...).” 

SPAPPL3 – “O facto de estar embebido em dois meios diferentes, na própria relação 

prática com os alunos, cria-me alguma mais valia. E tê-lo feito muito cedo.” 

SPAPPL4 – “Era muito jovem e acho que isso também, ou seja, dá-me algumas 

vantagens, Não em relação a algum outro colega português, mas a mim dá-me 

alguma vantagem em termos de abordagem que eu faço aos alunos.” 

SPAPPL5 – “Até na própria abordagem de conteúdos, determinados conteúdos. As 

experiências que eu vivi em Angola ajudam-me também um bocadinho na própria 

perspetiva que eu tenho sobre o que vou ensinar.” 

SPAPPL6 – “Para além de despertarem algum interesse da parte dos alunos, poderá 

estar aí o efeito surpresa não é? E depois eles estarem um bocadinho presos à 

própria história que eu estou a colocar é importante, os leva a concentrarem-se 

melhor e pode aumentar também a dedicação deles perante aquela tarefa (...).” 

Influências 

SPAPI1 – “Ou seja, com alguns professores aprendi o rigor, o que é que... ou seja, 

aprendi o que é que exigir a um aluno é sempre essencial para que o aluno se 

aplique.” 

SPAPI2 – “(...) ele dizia sempre: „se queres ser um bom professor, então tens que te 

aplicar muito naquilo que tu fazes. Uma das coisas que tens de ter é saber pesquisar: 

tens de ler muita informação, tens de procurar informação. E tens que te informar, 

todos os momentos.”   

SPAPI3 – “(...) eu sempre lhe dizia „quero ser professor‟ e ele dizia „tu pensas que 

ser professor, se calhar, é fácil, como estás a decidir de uma forma tão rápida. Tu 

pensas que ser professor... tu vês o que o pai faz, o que o pai passa, estás disposto a 

fazer isso tudo?‟ (...).” 

SPAPI4 – “(...) eu não olho, como já referi antes, muito para os aspetos exteriores 

que são feitos contra o professor. (...) Não me preocupo muito com isso. Antes pelo 

contrário, algumas dessas situações, por vezes para mim são como se fossem um 

desafio. (...) Vou mostrar que eu não sou assim.” 

 

 

 



Grelha de análise de conteúdo da entrevista 4 

Categoria Caracterização do Entrevistado 

Sub-categoria Dados pessoais 

Indicadores Unidades de registo 

 

CEDP1- “(...) 37 anos (...)” 

CEDP2– “(...) eu cresci num bairro normal, ou seja, não cresci num bairro destes 

guetizados (...).” 

CEDP3 – “(...) o meu bairro era um bairro onde eram poucos os africanos lá 

residentes (...) sempre fui integrado logo à partida.” 

CEDP4 – “(...) eu já nasci cá..” 

Sub-categoria Dados profissionais 

Indicadores Unidades de registo 

Licenciatura CEDPR1- “Licenciatura no ensino da Física e Química.” 

Formação 

complementar 

CEDPRFC1- “(...) frequência de um mestrado em ensino da Física e Química, mas só 

da parte curricular.” 

Tempo de serviço CEDPTS1 - “Este é o décimo primeiro ano, acho eu.” 

Tempo na escola 

atual 
CEDPTE1– “Este é o quinto ano nesta escola.” 

Funções exercidas CEDPFE1– “(...) direção de turma.” 

 

 

 

Categoria Família 

Sub-categoria Perfil 

Indicadores Unidades de registo 

Pai FPP1– “Vieram de Cabo Verde. Mas vieram antes do 25 de Abril (...).” 

FPP2 – “ Quarta classe antiga” 

Mãe FPM1 – “ Quarta classe antiga” 

Irmãos 

FPI1 – “Somos três.” 

FPI2– “A minha irmã fez a licenciatura mas já depois de estar a trabalhar, voltou e 

fez a licenciatura.” 

FPI3– “O meu irmão só fez o 12º ano (...).” 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Evolução 

Indicadores Unidades de registo 

1º Ciclo PEE1C1 – “Estudei em Odivelas, sempre na mesma escola no 1º Ciclo (...).” 

PEE1C2 – “Antes do 25 de Abril.” 

2ºCiclo PEE2C1 – “(...) 5º e 6º ano (...) também fiquei numa escola em Odivelas.” 

3º Ciclo PEE3C1 – “(...) o secundário também foi todo na mesma escola (...) do 7º ano ao 12º.”  

Ensino Secundário 

PEEES1 – “Até à universidade não perdi nenhum ano, passei por todas as fases, fui  

muito bom aluno.” 

PEEES2 – “(...) eu só senti verdadeiras dificuldades já bem mais lá para a frente. (...) E 

quando senti mais dificuldades o que fiz foi estudar basicamente. (...) o que fiz 

quando senti dificuldades na matemática do secundário foi agarrar no livro e estudar 

(...).” 

 

Ensino Superior 

PEEESP1 – “Eu fiz opções de Química e de Física, entrei numa opção de Física, na 

altura queria via científica. Na física, não excluía a hipótese de escolher Astronomia 

(...).” 

PEEESP2 – “(...) no terceiro ano pareceu-me óbvio que tinha de seguir a via ensino, 

embora, quando tivesse entrado para a universidade, nunca me tivesse passado isso 

pela cabeça (...).” 

PEEES3 – “Quando saí do meu secundário, durante o meu primeiro ano de faculdade 

eu ia todos os dias à minha secundária visitar os colegas que lá tinham ficado, os 

professores, os funcionários.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Influências 

Indicadores Unidades de registo 

Colegas 
PEIC1 – “Já na adolescência, digamos assim, com as associações de estudantes, com o 

conhecer de muitos ícones não só políticos como musicais, foram-me dados a 

conhecer pelos meus colegas.” 

Família 

PEIF1– “Eu sempre gostei da escola, eu tenho irmãos mais velhos e acho que isso 

também determina a minha boa relação com a escola.” 

PEIF2– “ Quando eles iam para a escola eu ficava com pena de ficar em casa. (...) 

quando assistia ao estudo conjunto deles, sempre tive vontade de andar depressa e de 

chegar aos anos onde eles… aos anos que eles frequentavam.” 

PEIF3– “(...) quando entrei já tinha um certo balanço, os meus pais fizeram questão, 

todos nós quando entrámos na escola já sabíamos ler e escrever e fazer contas.” 

PEIF4– “(...) associando a isso, o facto de eu ter irmãos mais velhos, que via muitas 

vezes estudar… Não é que eles parassem para me ensinar mas eu assistia ao estudo 

deles e, por curiosidade, lá fui aprendendo umas coisas, quando eu entrei para a 

escola já ia com um certo balanço.” 

PEIF5– “Este balanço gerou – isto já é uma coisa que eu racionalizei, não é? – o 

balanço gerou sucesso e o sucesso gerou motivação e foi um ciclo vicioso.” 

PEIF6– “(...) era uma coisa que se dizia e é uma coisa que foi se calhar de certa 

maneira interiorizada, aquela ideia de que se tem que ser um bocadinho melhor do 

que a maior parte.” 

PEIF7– “Quando se pertence a uma minoria que de muitas maneiras é estigmatizada 

através de ignorância que se vai propagando de diversas maneiras, mais que não seja, 

através de anedotas não é? Às vezes, a sensação que se tem é que se tem de ser um 

bocadinho melhor do que a maioria. (...) É uma sensação que eu acho que foi 

interiorizada desde cedo.” 

PEIF8– “Porque é uma coisa muito recorrente (...) Que é aquela sensação de que „ok, 

nasceste aqui, é um facto, és português, não conheces mais nenhum outro país no 

entanto à primeira situação, uma das primeiras coisas que te dizem é: „vai para a tua 

terra!‟, quer dizer, isto é um pouco estranho não é? Porque não conheces outra, 

nasceste aqui, és educado (...). E é uma coisa com a qual tens de aprender a viver.“ 

PEIF9– “Os meus pais primeiro deram-me os primeiros instrumentos para que eu 

pudesse ser bem-sucedido na escola. É o facto de entrar na escola, logo sabendo ler e 

sabendo escrever, parece que não, dá logo uma confiança inicial importante.” 

PEIF10– “(...) depois pela forma como sempre valorizaram a escola, a escola sempre 

foi muito valorizada em minha casa.” 

PEIF11– “Era valorizada (...). No sentido de que a escola é o veículo, digamos assim 

de atingir tudo aquilo que se pretende em termos profissionais, pessoais e a escola é a 

rampa através da qual temos acesso a tudo aquilo que pretendemos.” 

PEIF12– “Os meus irmãos porque sendo sempre mais velhos e estando sempre a 

estudar à frente de mim, sempre me permitiram não só antecipar o que eu ia viver 

como foram abrindo algumas portas à minha frente (...).” 

PEIF13– “(...) nunca foi dito de forma clara até onde é que cada um de nós tinha de 

estudar. (...) Mas o que era bem claro é que tínhamos de ter sucesso. Isso era 

claríssimo.” 

PEIF14– “Agora nunca se definiu até onde cada um tinha que chegar, tanto é que cada 

um de nós foi estudando pontos diferentes em fases… Todos nós tivemos um 



percurso diferente (...).” 

PEIF15– “(...) nunca houve nenhuma pressão acerca do que fazer depois do 12º ano.” 

PEIF16– “A ideia era… (...) era: „ou estudas ou vais trabalhar, para estudar tem de se 

ter sucesso‟.” 

PEIF17– “(...) até ao 1º ciclo, sim (...). (...) até onde os meus pais me puderam ajudar.” 

PEIF18– “(...) os meus irmãos, também, eventualmente iam-me ajudando mas não 

precisava muito.” 

PEIF19– “(...) a forma como eu me relaciono com a escola, é basicamente fruto de 

como a escola sempre foi valorizada em minha casa..” 

PEIF20– “(...)os meus pais sempre fizeram questão de falar, exceto quando estavam 

zangados, falar connosco em português. Porque achavam que isso era um fator 

importante para a nossa integração.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A escolha 

Indicadores Unidades de registo 

Motivações 

FAM1 – “(...) eu sempre gostei de dar aulas.” 

FAM2 – “(...)o quanto eu me sentia bem e gostava do ambiente escolar e tudo o mais 

e todas as outras, tudo o que vem associado à profissão de professor.” 

FAM3 – “Acho que, embora eu não soubesse, tudo se encaminhasse para que essa 

fosse a minha profissão..” 

FAM4 – “(...) gosto da parte nobre da profissão.” 

FAM5 – “(...) depois de ter tido essa experiência, isso motivou-me muito para 

fazer… ficar aqui muitos mais anos na faculdade a despachar cadeiras, que isto deu 

um bocado de trabalho, mas motivou-me.” 

FAM6 – “(...)essa primeira experiência motivou-me e deu-me a certeza de que era 

aquilo que eu queria fazer e tive a sorte de ser naquela escola e tive a sorte da 

primeira experiência ter sido excelente nesse sentido da nobreza da profissão, 

porque a primeira experiência marca (...).” 

Expetativas 

SPAEE1 – “Em termos profissionais, esperava que com o tempo pudesse ir 

aperfeiçoando cada vez mais aquilo que fazia na sala de aula e verifiquei que isso 

não é possível.” 

SPAEE2 – “(...) eu achava que não ia encontrar era tanto papel, não esperava tanto 

papel.” 

SPAEE3 –“Esperava mais sala de aula, ou seja, que a sala de aula tivesse mais 

preponderância do que aquilo que tem.” 

SPAEE4 – “Nós passamos mais tempo a falar de coisas paralelas, as reuniões (...) a 

maior parte do tempo é sempre a falar de coisas que não a sala de aula.” 

SPAEE5 – “Não é que eu seja mais inteligente que os outros, é o que digo, mas as 

pessoas se calhar esperam é que seja menos e isso parece que tem jogado até mais a 

meu favor do que outra coisa.” 



Formação 

Profissional 

SPAEFP1 – “É muito fraquinha, a formação contínua oferecida aos professores é 

muito fraquinha. Acho que devia ser feita de forma muito mais ligada às 

universidades e menos aos centros de formação.” 

SPAEFP2 – “A maior parte das formações trata-se de certificar aquilo que as pessoas 

até já sabem e a formação que vou tendo é em contexto informal.” 

SPAEFP3 – “(...) embora de um modo geral os meus colegas não tivessem gostado 

nada, eu gostei muito das pedagógicas e gostei do estágio.” 

SPAEFP4– “(...) de um modo geral percebo as críticas, no entanto não só gostei como 

percebo a utilidade.” 

SPAEFP5 – “Percebo que às vezes é maçudo, percebo que muitas das vezes as 

pessoas não percebem a utilidade do que estão a aprender mas também como nós 

não sabemos aquilo com o qual nos vamos deparar.” 

SPAEFP6 – “Para muitos aquilo que estou a ouvir poderá nunca vir a ser útil, para 

outros será já no dia a seguir, então eu acho que há que ter acesso a toda a 

informação que for possível porque nunca sabemos quando é que ela poderá ser 

útil.“ 

SPAEFP7 – “E o facto de nos obrigarem a pensar sobre uma série de situações só nos 

torna mais reflexivos e melhores.” 

SPAEFP8– “Porque me obrigaram a pensar mais cedo acerca de uma série de 

situações com as quais só me confrontei mais tarde porque as minhas pedagógicas 

foram num clima de muita discussão e de debate e isso obrigou também a tomar 

consciência de perspetivas diferentes sobre os mesmos assuntos.” 

SPAEFP9– “A parte didática que confesso, como tempo que não temos, nunca mais 

voltei a implementar na forma como implementei no estágio e nas pedagógicas mas 

no entanto, há coisas que se tem que fazer, nem que seja uma vez na vida.” 

SPAEFP10– “O estágio foi excelente também porque também tem muito – embora 

tivesse muito trabalho, daquele trabalho de preparação, muito aprofundado, 

intensivo - também tinha muito ambiente de discussão.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A relação com os elementos da comunidade educativa 

Indicadores Unidades de registo 

Alunos 

 

SPRA1 – “(...)lá está o papel que o professor tem, quer queira quer não, na vida dos 

alunos, que foi a estupefação dos alunos por terem um professor que nunca tinham 

tido, um professor, para todos os efeitos cabo-verdiano.” 

SPRA2 – “(...)Um professor cabo-verdiano encheu-os de surpresa e teve, acho eu, um 

impacto muito positivo para os miúdos (...) e que, se calhar, poderá servir de 

exemplo para alimentar a ideia de que, embora a estatística não jogue a favor, não é 

algo… não é um determinismo(...).”  

SPRA3 – “Nunca pensei nisso, sempre achei que não ia ter problemas com isso. (...)e 

no entanto já tive turmas bastante difíceis e a mais difícil que tive até foi a de 

adultos (...).” 

SPRA4 – “Mas sem dúvida que damos por nós a ter uma elasticidade que julgávamos 

que não íamos ter porque o contexto assim o determina.” 

SPRA5 – “(...) perguntaram-me várias vezes se era professor, onde é que tinha 

estudado, se falava crioulo.” 

SPRA6 – “Porque eles faziam muitas piadas em crioulo entre eles e isso, e aliás, foi 

assim até que me exibi. Porque eles fizeram um comentário qualquer e eu respondi.” 

SPRA7 – “Percebi e respondi. E parece que não, isto gera logo empatia com as 

turmas.” 

SPRA8 – “ (...) de um modo geral é boa (...).” 

SPRA9 – “(...) mantenho um certo distanciamento com os alunos.” 

SPRA10 – “Os alunos não têm muita confiança comigo e eu aprecio isso (risos) 

porque é uma coisa que prefiro que venha lentamente com o seu tempo e tento ser 

muito honesto com eles de maneira a que eles consigam prever as minhas reações 

nas mais diversas situações.” 

SPRA11 – “ (...) os miúdos regra geral na aula estão descontraídos, ou seja, não 

estão, não há um clima de terror na sala de aula. Porque acho que têm que estar 

suficientemente descontraídos para poderem participar livremente e até dizer uma 

ou outra piada desde que tenha graça” 

SPRA12 – “(...) mas dou-me bem com os miúdos de um modo geral.” 

Encarregados de 

Educação 

SPRE1 – “O contacto que tenho com os encarregados de educação é através da… 

quando sou diretor de turma (...).” 

SPRE2 – “Quando uma pessoa não quer ter chatices não pode falhar numa série de 

aspetos. Nesse aspeto tento ser cuidadoso e não falhar numa série de aspetos. Porque 

receio que, embora a minha idade seja outra, as minhas responsabilidades sejam 

outras, também sei que, tal como quando eu era miúdo, que a primeira ofensa que se 

ouvia diria logo respeito a isso.” 

SPRE3 – “(...) as pessoas quando querem ofender outras, normalmente escolhem 

sempre aquilo que está mais à mão. Não quer dizer que funcione, depois de tantos 

anos já não será propriamente novo.” 



Colegas 
SPRC1 – “(...) nunca tive nenhum problema por aí além. (...) se aconteceu, eu sou 

relativamente atento mas, por isso, se aconteceu, passou-me despercebido e eu sou 

relativamente atento.” 

 

 

Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A profissão 

Indicadores Unidades de registo 

Visão pessoal 

SPAPVP1 – “A escola sempre foi uma instituição valorizada e o professor sempre foi 

uma profissão valorizada. E isso tem que vir de casa, não há volta a dar.” 

SPAPVP2 –  “(...)de educar pela palavra e isso se calhar faz ou dá à sua profissão 

algo de nobre.” 

SPAPVP3 – “(...) eu sou professor por uma questão de, é algo que acho que faço com 

uma competência acima da média e porque é uma profissão que me enche de 

orgulho (...). Desde o orgulho simples dos alunos reconhecerem que é um trabalho 

que fazes bem, os encarregados de educação (...).” 

SPAPVP4 – “(...) enche-me de orgulho porque acho que é uma das profissões mais 

nobres que se pode exercer.” 

SPAPVP5 – “É uma profissão de base, é uma profissão que na verdade faz a 

diferença.” 

SPAPVP6 – “É uma profissão que marca, todas as pessoas são marcadas de uma 

forma ou de outra por um professor que tiveram.” 

SPAPVP7 – “(...) as mudanças são diárias, não há tempo de aperfeiçoamento. (...) o 

que há é adaptação diária, às regras que mudam, as regras associadas à legislação 

que chove todas as semanas faz com que, infelizmente os professores não se possam 

centrar e isto que eu sinto e que me defrauda um bocadinho é não me posso centrar 

no aperfeiçoamento.” 

SPAPVP8 – “É uma adaptação permanente que faz com que não se consiga extrair o 

melhor de cada modelo nem de cada professor.” 

SPAPVP9 – “(...) embora os alunos achem que sim, nós não temos a faca e o queijo 

na mão – mas é bom que eles sintam que temos (...).” 

SPAPVP10 – “Alunos que têm interesses diversificados, haja capacidade nossa de ir 

ao encontro do interesse de cada um. E para isso é preciso estar sempre alerta, ter 

algum conhecimento em áreas diversas e ter curiosidade por áreas diversas (...).” 

SPAPVP11 – “Porque a profissão, infelizmente, tem muito mais do que isso, tem 

muito papel e tem pouca sala de aula para o que devia ter, digamos assim.” 

SPAPVP12 – “Eu quando entro numa escola, as pessoas não levantam a hipótese de 

eu ser professor de um modo geral.” 

SPAPVP13 – “(...) partem do princípio que não serei professor por uma questão 

estatística e depois tem a ver com muitas coisas. Tem a ver com a forma como o 

professor se veste, mais formal ou informal (...).” 

SPAPVP14 – “Isto se calhar tem a ver com aquilo que disse no início, aquela ideia de 



que se tem que ser sempre um bocadinho mais cuidadoso do que a maioria. Eu tenho 

esse cuidado, vá, no primeiro mês de aulas (...) porque sei que no primeiro mês as 

pessoas formulam juízos.” 

SPAPVP15 – “Mas depois do primeiro mês as pessoas conhecem-te e começam a ver 

a pessoa e menos tudo o resto não é? (...) tanto é assim que as pessoas se distraem ao 

ponto de fazerem tiradas que não fariam se se lembrassem que tu és africano ou és 

de descendência africana.” 

SPAPVP16 – “(...) acho que os professores são de um modo geral (...) pessoas muito 

bem formadas.” 

SPAPVP17 –“E eu não sei de onde isso vem, não sei se vem do convívio com os seus 

pares, não sei se é a nobreza da profissão que vai passando no convívio de sala de 

professores de uns para os outros, não é, mas é algo que sinto.” 

SPAPVP18 –“E a minha lógica é muito simples, é: o que eu vejo é o aluno. Eu exijo 

do aluno, exijo de todos independentemente do background, exijo de todos e acho 

que isso é a melhor coisa que eu posso fazer por eles.” 

SPAPVP19  –“(...) a desvalorização que o papel do professor tem vindo a sofrer a 

vários níveis.” 

Prática letiva 

SPAPPL1 – “Lembro-me, na altura dava sempre exemplos, eu tinha sempre muita 

facilidade em dar exemplos que se relacionavam com pelo menos 80% da cultura da 

sala de aula." 

SPAPPL2 – “(...) era fácil dar exemplos relacionados com o contexto e perceber as 

piadas dos alunos, também era importante." 

SPAPPL3 – “(...)a parte científica a ensinar, quer eu queira quer eu não queira, é 

independente do contexto que eu crio. Agora, os contextos, eu tento sempre adaptá- 

-los mas muitas vezes é no improviso e os miúdos colaboram nesse aspeto." 

SPAPPL4 – “Eu às vezes, nesta fase, sei o que vou fazer e como vou fazer e levo uma 

ideia de como quero fazer mas depois aquilo que vai efetivamente acontecer vai 

depender fundamentalmente do que os miúdos disserem, o exemplo do que os 

miúdos disserem." 

SPAPPL5 – “(...) o controlo de sala de aula é muito importante e tenho alguns, hoje 

chamo-lhe truques (...).” 

SPAPPL6 – “(...) sei que em turmas difíceis eu tenho que entrar rapidamente, tenho 

que pôr logo o sumário no quadro, ou seja, eu tenho de andar sempre a frente a 

puxar a turma para evitar os tempos mortos e tenho de controlar a sala de aula e dar 

a palavra é dar a palavra usando o nome dos miúdos, mandar calar usando o nome, 

pronto.” 

Influências 

SPAPI1 – “Sou muito sensível a duas coisas e que tem a ver com o meu percurso.” 

SPAPI2 – “(...) sou sensível a discriminações de todo o tipo mas não faço disso 

grande ativismo (...).” 

SPAPI3 – “Mas sou sensível a todo o tipo de diversidade. E isso é indiscutivelmente 

fruto do meu percurso.” 

SPAPI4 – “Eu sou desconfiado em relação a esse tipo de informação que me chega, e 

porque isso tem a ver com o meu percurso, porque os professores não haviam de 

imaginar nada acerca do meu background, não faziam a menor ideia do que se 

passava, tal como eu como professor não saberei muito do que se passa.” 

 

 



Grelha de análise de conteúdo da entrevista 5 

Categoria Caracterização do Entrevistado 

Sub-categoria Dados pessoais 

Indicadores Unidades de registo 

 CEDP1- “36 anos.” 

CEDP2- “Já nasci em Portugal.” 

Sub-categoria Dados profissionais 

Indicadores Unidades de registo 

Licenciatura 
CEDPR1- “Licenciatura em Professores do Ensino Básico, variante de Educação 

Musical.” 

Tempo de serviço 
CEDPTS1 - “Foram cerca de oito anos.” 

CEDPTS2 - “Depois de ter concluído a licenciatura... portanto estou há oito anos.” 

Tempo na escola 

atual 
CEDPTE1– “É o terceiro ano letivo.” 

Funções exercidas CEDPFE1– “Neste ano estou responsável por desenvolvimento de projetos.  

 

Categoria Família 

Sub-categoria Perfil 

Indicadores Unidades de registo 

Pai 

FPP1– “O meu pai era um pouco mais desligado destas coisas.” 

FPP2 – “O meu pai foi um bocado ausente em certa altura da vida, porque foi uma 

pessoa que ficou muito afetada pela guerra e de alguma forma deixou algumas 

marcas no meu irmão.” 

FPP3 – “Ele já faleceu, mas era bancário.” 

FPP4 – “(...) dizia-me sempre que era o antigo 9º (...).” 

Mãe FPM1 – “A minha mãe como era professora (...).” 

Irmãos 
FPI1 – “O meu irmão também teve os seus quês na escola…” 

FPI2– “Até ao 12º. E depois não quis continuar. Mas isso tem a ver com questões 

familiares.” 

 

 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Evolução 

Indicadores Unidades de registo 

Pré-Escolar PEEPE1 – “Estive numa creche.” 

PEEPE2 – “Na Amadora, num externato (...).” 

1º Ciclo PEE1C1 – “(...) a partir daí fiz todo o meu percurso escolar aqui na zona do Seixal.” 

PEE1C2 – “(...) aqui no Seixal ingressei no 4ºano do 1º ciclo.” 

2ºCiclo 
PEE2C1 – “Andei um bocadinho a saltar de escola em escola, sim.” 

PEE2C2 – “(...) o 5º e o 6º ano foi aqui já na X, portanto aqui no Seixal (...). 

3º Ciclo 

PEE3C1 – “Depois fui para a secundária na mesma zona, a escola era ao lado.” 

PEE3C2 – “(...) no 9º ano pedi transferência para a escola secundária da Y (...) porque 

comecei uma especialidade, na altura, de desporto (...).” 

PEE3C3 – “(...) eu posso dizer que até ao 8º ano, a minha integração na escola foi 

bastante fácil.” 

Ensino Secundário 

PEEES1 – “(...) estive lá do 9º ano até ao 12º na Amora.” 

PEEES2 – “(...)Depois saí, no 12º resolvi, na altura, deixei, não completei duas 

disciplinas, comecei a fazer um curso de formação diurna, então entrei para a noite 

para a escola do Z. Acabei o 12º ano.” 

PEEES3 – “Sei que aquilo que eu passei no secundário com essa época do racismo 

depois de eu ter dado esta volta e de ter conquistado o meu espaço na escola, e passei 

do 8 para o 80 (...).” 

PEEES4 – “Mudei completamente, portanto, foi mesmo do dia para a noite, ou da 

noite para o dia, porque deixei de dar importância a esse tipo de coisas, portanto, não 

posso dizer se foi ou não porque eu desliguei-me dessa questão por completo.” 

Acesso ao Ensino 

Superior 

PEEAES1 – “Mas andei ali, antes de ir para a faculdade, tive muito tempo sem saber o 

que queria fazer.” 

PEEAES2 – “Eu sabia que queria ser professora, mas eu tirei desporto a pensar que 

queria ser professora de educação física e depois, porque adorava desporto e houve 

uma altura na minha vida em que fazia 22 horas de desporto semanais.” 

PEEAES3 – “(...) sempre tive muito jeito para o inglês também, houve uma altura que 

eu achava que queria ser professora de inglês.” 

PEEAES4 – “E a música apareceu mais tarde na minha vida e quando descobri que 

tinha jeito para a música (...).” 

PEEAES5 –  “Até chegar a este percurso fui… fiz animação sociocultural durante 

bastantes anos.” 

PEEAES6 –  “Foi quatro anos que eu fiz animação sociocultural.” 

PEEAES7 – “Disse à minha mãe: „Mãe, eu acabei o 12º mas eu não estou preparada 

para ir para a faculdade porque eu não tenho a certeza de que realmente quero ser 

professora de Desporto ou de Inglês. Preciso de tempo para descobrir um bocadinho o 

que é que eu quero.‟ E a minha mãe entendeu perfeitamente e deixou-me descobrir o 

meu caminho sozinha (...).” 
 

Ensino Superior 

 

PEEESP1 – “Fui para uma privada, para o Piaget (...).” 

PEEESP2 – “(...) altura concorri para Leiria (...). (...). e podia ter entrado para Leiria só 
que a minha mãe falou na questão financeira que seria praticamente a mesma coisa ou 

se calhar mais em conta se eu tivesse ficado aqui mais perto de casa e foi o que 



 

 

 

 

Ensino Superior 

aconteceu.” 

PEEESP3 – “Média. As minhas expetativas eram maiores do que aquilo que depois 

realmente verifiquei porque, não culpo minimamente, se calhar a faculdade.”  

PEEESP4 – “Se calhar culpo um bocado da turma em que eu estava inserida(...). 

(...)Mas se calhar a turma em que eu estava inserida era uma turma, de alguma forma, 

mediana e não houve por parte dos professores um tentar elevar a fasquia e então 

penso que se levou o curso assim, como se fosse uma coisa muito… mediana, ou seja 

mediana.” 

PEEESP5 – “Não houve nada que eu dissesse: „Uau! Fantástico! Realmente aprendi 

bastante aqui!‟.”  

PEEESP6 – “Eu na altura, inclusive, quando estava na faculdade, estava também a 

trabalhar ao mesmo tempo e eu estava com o estatuto de trabalhadora-estudante (...).” 

PEEESP7 – “(...) dentro da área da música houve várias coisas que eu acho que 

devíamos ter… deviam ter aprofundado mais e ter dado uma variação maior na parte 

musical. Penso que era uma coisa muito… lá está, ficou muito aquém das minhas 

expetativas, não foi…” 

PEEESP8 – “Na parte científica, sim.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Relação com os elementos da comunidade educativa 

Indicadores Unidades de registo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERC1 – “Eu sempre fui uma pessoa muito sociável com os meus colegas, não tive 

qualquer problema aqui na zona do Seixal.” 

PERC2 – “(...) houve um ano que foi assim um bocadinho conturbado, porque haviam 

rapazes na turma que eram bastante mal-educados e gostavam de abusar um 

bocadinho das meninas e eu não tolerava esse tipo de abusos físicos e era a única 

pessoa que fazia frente.” 

PERC3 – “ Depois quando fui para a Amora aí sim, tive bastantes problemas.” 

PERC4 – “Aceitação por parte dos meus colegas (...). (...) alunos também de etnia 

africana. (...) há um grupo que não gosta de pessoas que têm características mistas, 

como é o meu caso (...). (...) que se chama os cabritos, portanto, já não é a raça pura 

africana.” 

PERC5 – “E então é um bocado complicado porque os da raça africana não aceitam 

estes da mistura porque dizem que nós não somos africanos na sua… pura, raça 

pura.” 

PERC6 – “E os brancos também não nos vêem como fazendo parte desta… da raça 

deles porque também temos uma mistura, não temos a mesma tez de pele.” 

PERC7 – “(...) principalmente as mulheres, as raparigas, raça africana negra e então 

não vêm estas raparigas que têm estas misturas, de bom modo, não gostam de 

misturas, não… somos completamente postas de parte (...).” 

PERC8 – “(...)por um lado, eu tinha esta exclusão dos meus colegas da Quinta da 

Princesa e depois pelo outro lado, também dos meus colegas da minha turma.” 

PERC9 – “Eu penso que na altura, os da Quinta da Princesa sim, era uma questão 

racial mas com os meus outros colegas não era nada questão racial. Era quilo que se 

passa nas escolas normalmente, era uma questão de status, eu era muito miúda ainda.” 

PERC10 – “E eu não encaixava nem num lado nem noutro.” 

PERC11 – “No 9º ano, problemática sem dúvida porque eu andava com uma rapariga 

que era (...) a mais inteligente da turma que também era um bocado exorcizada pelos 

colegas, posta de parte precisamente por ser a marrona. E nós juntámo-nos as duas 

(...).” 

PERC12 – “(...) a partir do momento, numa saída que ela teve, um contato com um 

rapaz (...). (...) Então ela ganhou aquele status (...) e a partir daí, começou a ignorar-

me por completo e então eu isolei-me e fiquei bastante sozinha durante dois anos 

letivos.” 

PERC13 – “No segundo ano letivo, foi quando eu dei o meu salto e impus-me e depois 

tudo mudou.” 

PERC14 – “(...) os meus colegas faziam aquilo que se chama pressão psicológica, 

portanto era gozar, era brincadeiras de colar papéis nas costas, portanto, dentro dessa 

área havia coisas mesmo parvas (...).” 

PERC15 – “(...) eu lembro-me da minha mãe dizer que eu era bastante… que eu estava 

numa fase bastante revoltada – magoava-me e a minha maneira de lidar com isso era, 

se calhar em casa era mais revoltada, era mais zangada, parecia que estava zangada 

com o mundo e na escola não mostrava isso portanto era uma pessoa bastante passiva 

(...).” 

PERC16 – Houve uma vez que estoirei, foi num almoço (...). (...)nós comíamos 

sempre uma sopa e um cachorro. (...) essa rapariga agarrou numa mostarda e disse: 



 

 

 

 

Colegas 

„Queres com mostarda?‟ E alagou o meu cachorro em mostarda e eu, com muita 

calma, não respondi e pedi outro cachorro. E ela alagou a minha sopa também com 

mostarda e eu pedi outra sopa e pedi outro cachorro e ela agarrou na mostarda e eu 

agarrei-lhe na mão e olhei para ela numa questão de: „Não voltes a fazer isso!‟ (...) 

isto sempre com os risinhos constantes na mesa, de gozo, etc. e eu vou, no final, 

quando acabei de comer, agarrei na mostarda e reguei-a de alto abaixo com mostarda 

e depois levantei-me e disse à senhora: „A conta paga esta menina que está aqui.‟  

PERC17 – “E a partir daí nunca mais fui gozada pelos meus colegas, portanto foi o 

meu basta (...).”  

PERC18 – “Aquilo já era uma coisa que já ia de algum tempo e portanto, magoava-me 

e eu nessa altura tive aquela atitude pela primeira vez de mostrar que aquilo não 

estava bem e que não ia tolerar mais aquele tipo de comportamento em relação a 

mim.” 

PERC19 – “Eu acho que também havia racismo com toda a certeza.” 

PERC20 – “Por aquilo que eu passei na escola. Isso sente-se pela forma como às vezes 

querem-te chamar nomes e a primeira coisa que vem é sempre qualquer coisa 

discriminatória em relação à raça, nunca é coisas que tenham a ver com „estúpida‟, 

„parva‟. Tem mais a ver com questões raciais. Os nomes, quando querem atingir 

alguém, normalmente focavam-se mais precisamente na raça.” 

Professores 

PERP1 – “(...)professoras me quererem proteger e de nunca conseguirem porque eu 

não era capaz de estar calada (...).” 

PERP2 – “(...) houve uma professora especial que eu tive um problema e a minha mãe 

na altura, como encarregada de educação, inclusive teve de intervir.” 

PERP3 – “De resto não tive qualquer problema com nenhum professor, que me 

recorde.” 

PERP4 – “Esta professora... houve uma espécie de perseguição.” 

PERP5 – “(...) de ela constantemente comigo estar sempre a chamar a atenção, isolar-

me num canto, numa mesa (...)” 

PERP6 – “Uma marcação cerrada até ao final do ano, eu passei mas lembro que foi 

porque (...). (...) a minha mãe fez uma reclamação e envolveu o Ministério da 

Educação e um advogado e no final ela depois telefonou-me a pedir desculpa.” 

PERP7 – (...) ela também não gostava de mim, isso era ponto assente. Agora, se tinha 

a ver com a questão racial ou não, não faço a mínima ideia.” 

Funcionários 
PERF1 – “(...)Eu penso que era boa porque eu lembro-me de… os funcionários com 

quem eu lidei mais era à entrada da escola e na secretaria e toda a gente me conhecia 

e até me achavam uma rapariga bastante querida e simpática (...).” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Influências 

Indicadores Unidades de registo 

Colegas 

PEIC1 – “Uma grande amiga minha, que ainda hoje somos madrinhas uma da outra e 

dos filhos e dos casamentos e não sei quê (...).” 

PEIC2 – “(...)ela fazia parte desse tal grupo em que constantemente me gozavam e etc. 

e quando eu fiz aquela passagem, ela foi a primeira pessoa a dar-me a mão e a vir 

para o meu lado e tornámo-nos inseparáveis desde essa altura.” 

Família 

PEIF1– “A minha mãe sem dúvida (...).”  

PEIF2– “Porque a minha mãe tem uma história de vida que é única.”  

PEIF3– “Por ser uma lutadora e por perceber o que ela passou e onde ela chegou por 

mérito próprio, sem dúvida, aí está uma mulher que… com „M‟ grande que chegou 

onde chegou com mérito próprio.” 

PEIF4– “(...) é quem eu mais admiro, penso eu, precisamente por tudo aquilo o que ela 

passou e por ter conseguido vencer sem ter as ajudas que eu tive.” 

PEIF5– “Estou a falar de uma pessoa que passou por uma guerra e teve de sair do país 

onde estava e vir para cá comigo, grávida já na altura e estava super bem na vida e ter 

de começar do zero aqui sem ninguém.”  

PEIF6– “(...) sem dúvida que a minha mãe é a minha inspiração.” 

PEIF7– “(...)a minha mãe professora, (...). Obviamente que estava sempre disponível 

para mim e para o meu irmão para nos ajudar no que quer que seja em questões 

escolares..” 

PEIF8– “Quando ela achava que não conseguia ela própria ajudar, procurava sempre 

quem o pudesse fazer.” 

PEIF9– “O meu pai e a minha mãe sempre disseram que gostavam de me ver a mim e 

ao meu irmão a tirar um curso, mas nós é que tínhamos de fazer por isso e nós é que 

tínhamos de ir à luta para conseguir fazê-lo ou não. Com o apoio deles, obviamente 

(...).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A escolha 

Indicadores Unidades de registo 

Motivações 

FAM1 – “(...) eu já sabia que queria ser professora (...). Mas na altura achava que era 

desporto. Mas depois quando acabei o curso de desporto, fiquei um bocado 

perdida.” 

FAM2 – “Porque sempre gostei imenso de estar com crianças. Tenho muito jeito 

para estar com crianças. “ 

FAM3 – “A minha mãe, como professora, deixava-me variadíssimas vezes estar 

dentro da sala de aula e eu sentia aquela ligação que tinha com os miúdos.” 

FAM4 – “(...) descobri que tinha muito à vontade a trabalhar, a falar e estar com os 

miúdos mais velhos.” 

 FAM5 – “(...) na altura eu ainda não tinha descoberto a que é que eu era boa e em 

que área.” 

 FAM6 – “(...) apostei em fazer formações, em mim mesma (...). (...) tive a sorte de 

apanhar os grandes nomes de música portuguesa e de dança, que disseram: „Epá, tu 

tens muito jeito para isto!‟ E no final de um ano de ter feito esta formação, cheguei a 

casa e disse: „Mãe, já sei o que é que eu quero ser, quero ser professora de educação 

musical.‟” 

FAM7 – “Precisamente por ter brincado nesses workshops e ter posto instrumentos 

na mão e de repente eu ter começado a tocar e dizerem-me: „Epá, tocas bastante 

bem. Já alguma vez tocaste?‟ e eu: „Não.‟. „Epá, olha que devias seguir esta área 

porque tens bastante jeito, pensa nisso.‟ E foi assim, sem querer que a música de 

repente ganhou assim uma… o sítio onde me levou até hoje. Ganhou um estatuto 

bastante importante na minha vida.”  

Expetativas 

SPAEE1 – “(...) a minha expetativa de professora é tentar partilhar e ensinar aquilo 

que eu tive oportunidade de aprender com, não poderei dizer os melhores do nosso 

país, mas com toda a certeza alguns foram de certeza dos melhores.” 

SPAEE2 – “(...) ter algo a dizer a estas crianças (...).” 

Formação 

Profissional 

SPAEFP1 – “Na parte pedagógica, aí já não posso dizer que tenha ficado aquém.” 

SPAEFP2 – “A única coisa que eu posso dizer é que havia disciplinas que eu acho 

que não serviram para nada.”  

SPAEFP3 – “(...) não fez sentido nenhum dentro da formação que nós tínhamos. Não 

fazia sentido.” 

SPAEFP4 – “Até porque na faculdade nos diziam: „Vamos fazer agora a aula, esta 

aula vai ser avaliada. Vão dar aos colegas como se fosse para crianças.‟ Eu tirava 

sempre as melhores notas, os meus colegas ficavam muito nervosos e aquilo para 

mim era completamente a minha praia.” 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A relação com os elementos da comunidade educativa 

Indicadores Unidades de registo 

Alunos 

SPRA1 – “Excelente. A minha mãe também era assim.” 

SPRA2 – “(...) normalmente gosto mais… os meus alunos mais difíceis, com mau 

comportamento são os que eu considero os maiores desafios para mim.” 

SPRA3 – “Não sei porquê, tenho sempre tendência a gostar mais ou a lutar mais, mas 

normalmente até eu gostar, por aquele aluno que é normalmente o fator „x‟ a nível 

de mau comportamento, o pior na turma. É um facto.” 

SPRA4 – “(...) de repente eles vêem à frente e já ouvi os meus alunos a fazerem 

vários tipos de comentários: „Olha a professora, tão bonita! Oh africana, é mulata!‟ 

depois muitas vezes não acreditam, há muitos que pensam que eu sou bastante 

morena e que não tenho qualquer tipo de genes africanos.” 

SPRA5 – “Não acreditam, muitos pensam que eu sou de raça branca e eu digo que 

não. A maior parte deles, depois quando eu digo que conhecem: „Então mas é de 

onde?‟; „Eu tenho origens africanas angolanas.‟; „Ah vês, vês?‟. Depois há sempre 

aquele jogo das meninas: „Ah é angolana como eu e tal…‟.” 

SPRA6 – “(...) este tipo de reparos que eles fazem, penso que tem a ver precisamente 

com esta questão de „Será que eu um dia também posso ser assim?‟.  

SPRA7 – “(...) miúdos que são, provêm mesmo de bairros sociais e que, como eu 

estava a dizer, que muito cedo abandonam a escola. Porque não têm a expetativa, 

porque não têm sonhos, porque os pais acham que eles não vão conseguir, porque 

dizem: „Se trabalhares num supermercado já é uma profissão bastante digna.‟. 

Portanto, não há o sonho. Eles dizem-me sempre: „Ah, professora, isso é sonhar 

muito alto.‟” 

SPRA8 – “(...) a chama apagou-se do sonho, aquilo que as pessoas gostam de ver e 

pensar: „Um dia vou ser assim.‟. (...). São muito… as expetativas são muito baixas.” 

Encarregados de 

Educação 

SPRE1 – “Bastante boa.” 

SPRE2 – “Boa para já porque, este meu projeto que eu tenho de percussão africana, 

nós vamos tocar várias vezes a vários sítios e maior parte das vezes gosto que os 

pais vão ver.” 

SPRE3 – “Foi no início um bocadinho complicado tirá-los de casa, ou porque eles 

têm horários um bocado complicados, as profissões que têm, mas de alguma forma, 

gosto que eles estejam.” 

SPRE4 – “E tenho, o meu relacionamento com os miúdos, especificamente dentro 

deste projeto que eu tenho, têm todos o meu número telefone.” 

SPRE5 – “(...) existe esta (...) confiança da parte deles comigo, sem dúvida – para 

todos os efeitos é boa porque eles deixam sempre os miúdos, cada vez que eu tenho 

uma atuação e às vezes chegam à uma da manhã e eles nunca dizem „não, não pode 

ir.‟.” 

Colegas 

SPRC1 – “Como é que é a minha relação com os meus colegas nesta escola… é 

complicada.” 

SPRC2 – “(...) sendo eu uma pessoa que sou bastante sociável e que gosto de me dar 

com toda a gente(...).” 

SPRC3 – “Quando eu, em todos os meus trabalhos em que tive, todas as pessoas 

tinham posições de cargos e se calhar eu não referi, se calhar é importante, sempre 

houve qualquer tipo de conflito (...).” 



SPRC4 – “Uma delas por exemplo no bairro B uma Diretora da Escola não gostava 

de mim, nunca soube porquê. (...) Tentava-me excluir sempre do que era atividades 

sociais da escola (...).” 

SPRC5 – “(...) outro trabalho que eu tive no Colégio B, quarenta miúdos, que 

adoravam o meu trabalho, a diretora, no final, não queria que eu continuasse o meu 

projeto. Queria dar o meu projeto a outra pessoa, eu não concordei, mas ela achava 

que tinha de ser alguém da escola. Os miúdos boicotaram e disseram que se não 

fosse comigo não continuavam. O projeto terminou. Também nunca soube porquê.” 

SPRC6 – “(...) na escola, nas primeiras AEC‟s onde estive, uma diretora gostava 

imenso de mim, estive lá um ano.” 

SPRC7 – “Quando fui para outra escola, tive exatamente a mesma questão com uma 

das entidades promotoras porque eu quando não gosto ou quando há coisas que 

estão mal feitas, sou uma pessoa que gosta de fazer críticas construtivas e há pessoas 

que não gostam quando vêm o seu trabalho, se calhar, não gostam de se sentir 

minimamente ameaçadas, o que não é. A ideia era melhorar.” 

SPRC8 – “E pela primeira vez nesta escola, a diretora adora-me. (...) está sempre a 

dar a ênfase àquilo que eu faço e isto criou-me e cria-me, neste momento, alguns 

problemas com os meus colegas porque já por duas vezes que a professora se 

esqueceu, por uma razão ou outra de mencionar coisas também feitas por colegas 

meus.” 

SPRC9 – “(...) mas realmente em relação aos meus colegas, como já ouvi por boca de 

alguns, consideram-me um alvo a abater, como a própria diretora o diz, o que é uma 

pena, fico muito triste com isso porque sinto-me um bocadinho isolada e nunca sei 

bem com quem é que posso contar na escola.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A profissão 

Indicadores Unidades de registo 

Visão pessoal 

SPAPVP1 – “(...) sou uma lutadora, nunca por nada, preciso de às vezes dar com a 

cabeça nas paredes mas eu gosto, vou sempre ultrapassando as minhas frustrações, 

um bocadinho comigo mesmo.” 

SPAPVP2 – “Se ajudar um, já fico bastante contente.” 

SPAPVP3 – (...) como professora eu tenho vocação e tenho perfil para lidar 

precisamente com crianças nas escolas TEIP, crianças que vêm de bairros sociais, 

provenientes de raça africana… ou seja, de minorias étnicas, precisamente. Porquê 

não sei, é um perfil que eu tenho, consigo dar resposta àquilo que eles procuram, 

penso eu, porque vou de encontro às expectativas deles.” 

SPAPVP4 – Também por ser, se calhar, uma pessoa que, quando chega e eles vêem 

que eu se calhar também provenho de uma minoria étnica, é mais fácil a aceitação e 

a predisposição para ouvir e aprender, se calhar, digo eu, não sei.” 

SPAPVP5 – “(...) dentro deste percurso de escolas TEIP onde eu estou porque, estas 

escolas os miúdos mais fácil é o abandono escolar.” 

SPAPVP6 – “E eu gosto de pensar que já consegui trazer bastantes alunos para a 

escola e não resultar daí o abandono escolar e sim a influência de continuarem os 

estudos o mais possível.” 

SPAPVP7 – “As atividades de enriquecimento curricular estão um bocadinho onde 

estão hoje, a meu ver, por muita culpa do Ministério de Educação, porque aquilo é 

considerado um ATL. É um sítio onde os pais deixam as crianças.” 

SPAPVP8 – “(...) qual é que é o rigor que se pode oferecer dentro de uma disciplina 

que é atividades de enriquecimento curricular, quando nós estamos ali simplesmente 

para entreter as crianças (...).” 

SPAPVP9 – “Portanto, de alguma forma as atividades de enriquecimento curricular, 

eu gostava de o fazer com os alunos mas não gostava do reconhecimento que tinha 

enquanto escola. Não pela parte das colegas titulares de turma, mas por parte das 

entidades que promovem a maior parte das escolas (...).” 

SPAPVP10 – “(...) é impossível dissociar essa imagem familiar num aluno destas 

idades porque ainda não têm maturidade suficiente para, individualmente conseguir 

ganhar aquela consciência intelectual ou seja o que for, para seguir um caminho 

sozinho, sem ter esses alicerces por trás. Portanto, sem dúvida, eu acho que o apoio 

familiar é extremamente importante.” 

Percurso 

SPAPP1 – “Foi difícil, quer dizer, a vida dos professores não é nada fácil.” 

SPAPP2 – “Eu tentei, concorri.” 

SPAPP3 – “(...) nós não conseguimos mas, na altura havia uma quantidade de fatores 

que nós não conhecíamos nem dominávamos. Nomeadamente a questão da 

plataforma a nível informático do site do Ministério da Educação.” 

SPAPP4 – “Porque na altura nós concorríamos como professores mas não sabíamos 

que podíamos entrar e ver, por exemplo nas ofertas escola, que podíamos fazer 

eventualmente, tentar ir para o estrangeiro através de algumas plataformas dentro do 
site do Ministério da Educação, etc.. “ 

SPAPP5 – “Então comecei pelas atividades de enriquecimento curricular que ainda 

hoje é um bocadinho vista como um complemento daquilo que os professores 

titulares dão.” 



Prática letiva 

SPAPPL1 – “Para mim, fácil. Lá está, eu sou um peixinho dentro de água. É onde eu 

gosto de estar.” 

SPAPPL2 – “Porque é aí que eu sinto que tenho o dom da palavra e que posso, 

através de uma aula mais lúdica passar componentes científicos importantes a eles.” 

SPAPPL3 –“ (...) a única coisa que eu sempre ouvi dizer é: „Está-te no gene!‟. O que 

é isso do gene?” 

SPAPPL4 – “ (...) como professora de Educação Musical, com esta descendência 

africana, (...) gosto muito de incidir na percussão e a dança (...) e das coisas que 

sempre ouvi dizer em todo o lado é que normalmente estas minorias étnicas têm 

sempre uma facilidade e é verdade, isso verifica-se na escola.” 

SPAPPL5 – “(...) a música não se limita… eu gosto sempre de mostrar as músicas do 

mundo e a world music, quando falo de world music, gosto de mostrar todos os 

continentes e dentro de todos os continentes, o africano, sem dúvida.” 

SPAPPL6 – “Quando eu estou dentro da minha sala e, especificamente nesta escola, 

percussão tendo, a nível de linguagem e comunicação entre mim e os meus alunos 

funciona lindamente.” 

SPAPPL7 – “Tanto que eu tenho um projeto na escola que precisamente vem da 

percussão e a maior parte dos ritmos são todos de percussão de ritmos africanos.” 

Influências 

SPAPI1 – “(...)o meu marido, sem dúvida. É a pessoa que mais me ajuda a enfrentar 

ou ultrapassar o que quer que seja. Gosto muito de ouvir a opinião dele.” 

SPAPI2 – “(...)ter passado por aqueles anos como animadora sociocultural dentro 

daquela equipa fantástica que fez-me crescer a nível profissional, mesmo até 

pessoal.” 

SPAPI3 – “(...)deu-me ferramentas, precisamente para lidar com este tipo de 

realidades na escola, com miúdos destas origens e com este tipo de comportamentos 

e maneiras de estar na escola.” 

SPAPI4 – “(...)a nível profissional, sem dúvida, este centro por onde eu passei foi 

extremamente importante na minha formação.” 

SPAPI5 – “(...)a minha mãe por aquilo que vi como ela foi uma excelente 

profissional também na escola e os miúdos adoravam-na e ela sempre foi também 

muito falada entre as colegas e alunos de uma forma espetacular (...).” 

SPAPI6 – “(....) tive „n‟ músicos que não são professores mas que também me deram 

as ferramentas para complementar o meu trabalho de professora dentro da área 

musical (...) para eu poder descobrir sozinha, depois o meu caminho.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grelha de análise de conteúdo da entrevista 6 

Categoria Caracterização do Entrevistado 

Sub-categoria Dados pessoais 

Indicadores Unidades de registo 

 CEDP1- “Eu tenho 64 anos.” 

CEDP2- “(...) vim de Angola em 1954, com 6 anos (...).” 

Sub-categoria Dados profissionais 

Indicadores Unidades de registo 

Licenciatura CEDPR1- “(...) licenciatura em educação física (...).” 

Tempo de serviço 

CEDPTS1 – “Quando cheguei, eu trabalhei de ‟69 até ‟74 na minha terra.” 

CEDPTS2 – “Primeiro para o colégio, de ‟78 a ‟80 e depois para a escola oficial de 

‟80 a ‟83. Entretanto, comprámos casa aqui, viemos para cá, no início de ‟84, 

Janeiro de ‟84, até agora.” 

CEDPTS3 –“E no ano seguinte, construíram essa tal outra que é a Escola X, que foi 

desde ‟85 até 2003. Que foi quando me reformei (...).” 

 

Categoria Família 

Sub-categoria Perfil 

Indicadores Unidades de registo 

Pai 

FPP1– “ (...) a minha família é toda, grande parte, de Angola. O meu pai foi para lá 

bastante jovem, com 17 anos.” 

FPP2 – “(...) dedicava-se à agricultura, à exploração de café.” 

FPP3 – “O meu pai tinha a 4ª classe antiga.” 

FPP4 – “Mas era uma pessoa extraordinariamente culta.” 

Mãe 

FPM1 – “A minha mãe, a minha mãe era de S. Tomé.” 

FPM2 – “De uma classe menos, diria, de uma classe menos privilegiada (...).” 

FPM3 – “A minha mãe foi mãe de doze filhos, seis rapazes e seis raparigas, foi mãe 

muito nova.” 

FPM4 – “Foi autodidata em tudo.” 

FPM5 – “(...) todos os meus irmãos, temos um orgulho fantástico naquela mulher 

(...).” 

FPM6 – “Numa altura onde ninguém… em uma zona, em que as pessoas andavam 

descalços, ainda para mais fora dos grandes meios, a minha mãe nunca permitiu isso 

e fazia o próprio calçado aos filhos.” 

FPM7 – “(...) aprendeu a ler sozinha.” 

Irmãos 

FPI1 – “(...) doze filhos (eu sou a décima) (...).” 

FPI2– “Porque estávamos numa zona um pouco isolada, (...) os meus pais viram-se 

obrigados a enviar os meus irmãos para Luanda, que ficava a 600 quilómetros (...).” 

FPI3– “(...) alguns dos meus irmãos mais velhos ficaram internos em colégios em 



Luanda.” 

FPI4– “Nós os dois ficámos em Nisa, eu e o meu irmão, e o outro irmão mais velho 

foi para Coimbra estudar Direito.” 

FPI5– “(...) o meu irmão voltou para Angola, que não era isso que ele queria, 

Direito, o meu pai é que achou que devia ser Direito, ele nunca… era mais para 

matemática.” 

FPI6– “E eu e os outros meus irmãos mais novos ficámos aqui e a partir do momento 

em que começou a guerra (...).” 

FPI7–“Estudaram. (...) Eles estudaram em Luanda até ao 3º, 4º ano de liceu, não 

foram além disso. Porque depois, entretanto começou a guerra, já não deu para 

virem para cá.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Evolução 

Indicadores Unidades de registo 

1º Ciclo 

PEE1C1 – “(...)entrei para o ensino primário em Nisa.” 

PEE1C2 – “De ‟54 a ‟58, portanto, a fazer 4ª classe, antiga 4ª classe.” 

PEE1C3 – “(...)fui para casa de família, tinha um tio, portanto, irmão do meu pai – o 

meu pai estava em Angola (...).” 

PEE1C4 – “Foi, no entanto, confuso para mim falarem tanto na cor.” 

PEE1C5 – “E na altura eu era, como era mestiça, a „pretinha da guiné‟, dizia-se assim 

com uma certa graça.” 

2ºCiclo 

PEE2C1 – “Depois saímos, fomos para Portalegre por em Nisa não haver ensino 

secundário. Naquela altura, eram muito poucos os liceus.” 

PEE2C2 – “Depois fui para Portalegre, fiquei num colégio de freiras.” 

PEE2C3 – “Em regime externo.”  

PEE2C4 – “No primeiro e segundo ano estive nesse colégio, mas por ser extremamente 

dispendioso e entretanto começou a guerra em Angola, tive de sair do colégio.” 

3º Ciclo PEE3C1 – “(...) fui então para o liceu acompanhar o meu irmão (...).” 

Ensino Secundário 

PEEES1 – “Depois do liceu fui para o magistério primário que… também em 

Portalegre.” 

PEEES2– “(...) antes de entrar mesmo para o magistério, nós éramos obrigados a fazer 

uma espécie de exame de admissão.” 

 

Ensino Superior 

PEEESP1 – “(...) eu já tinha 50 anos!” 

PEEESP2 – “Foi fantástico, aprendi a andar de patins e a fazer canoagem… Gostei, 

gostei bastante.” 

PEEESP3 – “Foi uma possibilidade que um determinado governo conseguiu e deu-nos 

essa possibilidade.” 

PEEESP4 – “E eu como realmente tinha esse sonho, dediquei-me, como faço em tudo 

quando gosto e tirei.” 

PEEESP5 – “(...) em toda a minha carreira, formações eu fi-las por meu próprio 

interesse.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Relação com os elementos da comunidade educativa 

Indicadores Unidades de registo 

Colegas 

PERC1 – “(...) mas dentro do meu grupo de brincadeiras, dos colegas e assim, não 

havia essa…esses comentários.” 

PERC2  – “Eu aí senti-me um pouco mais protegida porque tinha um irmão, dois anos 

mais velho, um ano e tal, que era extremamente popular porque era um aluno normal 

e um excelente atleta que se destacava nas competições atléticas, tanto a nível do 

liceu, tanto na própria cidade.” 

PERC3  – “(...), aí comecei eu própria a notar estava um pouco… que fugia um bocado 

aos padrões usuais e tornei-me um pouquinho mais fechada.” 

PERC4  –“ Continuava realmente alegre e tudo, mas num grupo muito restrito. Tinha 

bom relacionamento, muitíssimos bons relacionamentos (...).” 

PERC5  –“(...) naquela fase de namoros (...) punha-me um pouco de parte talvez 

também porque eu acho que cresci muito depressa e (...) eu encarava-as de uma forma 

diferente. Tudo o que tivesse de acontecer, teria de ser numa fase já muito definitiva 

(...).” 

Professores 

PERP1 – “Da parte dos professores também não havia esses comentários.” 

PERP2 – “Eu tive uma professora… por acaso tive dificuldades com ela (...).” 

PERP3 – “Tinha que haver disciplina até ao exagero e ela… não se podia falar, era 

uma pessoa extremamente nervosa e ela perdia um bocado as estribeiras. Eu não 

entendia (...).” 

PERP4 – “Eu era uma miúda brincalhona, calma, mas não perturbava ninguém e era 

habitual ela entrar na sala de aulas e alguém, aliás ela mesmo ameaçava: „Se eu entrar 

aqui e alguém estiver a falar, eu começo no primeiro e acabo no último, a bater!‟.” 

PERP5 – “(...) foi um bocado complicado esse aspeto e principalmente quando, no 

primeiro ano, (...) fiz anos e ela bateu-me com a régua. Para mim era inconcebível, eu 

no dia dos meus anos baterem-me! E com a régua, quando eu nunca tinha apanhado 

nem dos meus pais (...).” 

PERP6 – “Em ainda hoje, há coisa de um ano, estou em contato com uma das minhas 

professoras. Conseguiu o meu contato e falamo-nos com frequência.” 

PERP7 – “(...) tive alguns casos de incompatibilidade.” 

PERP8 – “Notei uma certa uma certa embirração de alguns professores, mas na 

verdadeira acessão do termo.” 

PERP9 – (...) estou a lembrar-me de uma professora de português às vezes procurava 

mesmo humilhar, inclusive.” 

PERP10 – “Quando eu levantava o dedo, por exemplo, para participar em qualquer 

questão, ela punha-me muito travão. E em situações um pouco mais específicas, 

quando notava, por exemplo, que eu não conseguia responder a certas questões, 

gostava de me ir buscar e lançar-me às feras.” 

Funcionários 

PERF1 – “Tinha boas relações.” 

PERF2 – “O quanto baste, porque nessa altura os funcionários também eram poucos 

(...).” 

PERF3 –“(...) a grande preocupação era manter-nos na linha, chamar-nos à atenção: 

„Olha que vocês estão a fazer barulho, vou fazer queixa a fulano e não sei quê!'.” 

PERF4 –“É engraçado porque um deles até foi meu encarregado de educação por estar 

mais próximo. Foi meu, do meu irmão.” 



 

Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Influências 

Indicadores Unidades de registo 

Professores 

PEIC1 – “(...) eu vou destacar aqui um professor que, para mim, teve uma grande 

importância no momento certo.” 

PEIC2 – “Foi um professor de ciências no meu 3º ano de liceu. (..) Que era uma 

pessoa africana, tinha vindo de Angola e aquilo foi assim uma identificação. “ 

PEIC3 – “Sei que ele tinha vindo de lá há pouco tempo e para mim, o simples facto de 

ser angolano, era o máximo, era uma coisa incrível.” 

PEIC4 – “Era uma pessoa que toda a gente detestava, porque ele era extremamente 

rigoroso.” 

PEIC5 –  (...) muito mais tarde com uma professora de matemática que era em 

simultâneo, professora de desenho.” 

PEIC6 – (...) eu a matemática era uma aluna abaixo, abaixo, abaixo de cão (...) porque 

eu tinha que entender as coisas e eu acho que saltei ali várias etapas e depois não 

consegui lidar. E tive essa professora excecional, Dra. Laura, que se apercebeu.” 

PEIC7 – (...) deu-me 7 a matemática. E veio ter comigo: „O que é que se passa?‟; „Ó 

professora, não sei, não entendo, não percebo. Assim que começa a aula eu desligo.‟; 

„Mas porquê?‟; „Eu não sei, a determinada altura, deixei de entender.‟” 

PEIC8 – “E ela deu-se ao cuidado de rever a matéria toda, foi, ainda hoje não esqueço 

e conto com frequência porque realmente foi uma pessoa, para mim foi excecional.” 

PEIC9 – “ Quando cheguei ao 5º ano de liceu, que era ai que se estabelecia, era a meta 

para entre quem quisesse ir para a universidade e ir para o 6º e 7º ano e ali ia-se então 

para o magistério e eu consegui chegar a nota máxima da turma, equiparar-me com os 

melhores alunos, inclusive de quadro de honra, graças a essa grande professora.” 

Família 

PEIF1– “(...) eles estavam numa zona operacional, a pior zona de guerra de Angola, 

no distrito do Café e chegaram a ficar isolados muito tempo.” 

PEIF2– “(...) os meus pais que tinham uma vida boa, nem digo estável, era realmente 

razoavelmente boa, viram-se em dificuldades. E havia muita dificuldade em enviar 

dinheiro para cá.” 

PEIF3– “(...) a partir do momento em que começou a guerra, foi complicado chegar-se 

às fazendas, as pessoas iam mas com muito medo porque no caminho, ir lá, eram 

vítimas de emboscadas e outros eram mortos de uma forma bárbara. Portanto, aí é que 

eu comecei a sentir grande… ainda hoje, quando falo no assunto, sinto-me um pouco 

perturbada, sinto o meu corpo a reagir.” 

PEIF4– “Nós estávamos em casa de familiares mas pagávamos uma pensão, como se 

estivéssemos numa pensão normal. A pensão, que até determinada altura vinha certa, 

mês a mês, começou a escassear (...).” 

PEIF5– “Há um ditado qualquer que diz que a dificuldade aguça o engenho e a arte, 

qualquer coisa do género, e eu para ter as coisas que os meus colegas tinham, por 

exemplo a nível de roupa, eu ia à minha roupinha, descosia-a, mudava-lhe o aspeto.” 

PEIF6– “(...) a nível dos manuais, uma papelaria que nos fornecia os livros, mas 

quando naquela papelaria o senhor conhecia, esperava que o dinheiro chegasse, fosse 

o tempo que fosse necessário. Portanto, o que não houvesse naquela papelaria eu 

não… nem eu nem o meu irmão… não é?” 

PEIF7– “(...) até mesmo já no fim do meu curso, havia livros que eu não tinha, nos 



dias em que havia pontos, eu tinha que esperar que eles estudassem, quando se iam 

deitar, estudava eu.” 

PEIF8– “Nós não sentíamos os nossos pais perto.” 

PEIF9– “(...) esse meu irmão talvez tenha sido mais atingido que eu e foi-se abaixo.” 

PEIF10– “Mas ele estava com um esgotamento. Só muito mais tarde é que o afetou, 

praticamente para toda a vida, não foi tratado. E eu fui muito afetada porque éramos 

muito próximos e eu fui muito afetada por isso, porque via-o sofrer (...)” 

PEIF11– “Nessa altura, o meu irmão foi chamado para a tropa, que não foi nada bom 

para ele, e foi em comissão para Angola.” 

PEIF12–“Nunca senti qualquer tipo de expetativa.” 

PEIF13– “(...) os meus pais não nos pressionaram a voltar, talvez para nos amparar. E 

os meus irmãos, só mais tarde é que foi possível trocar ideias, saber o que é que se 

tinha passado na verdade.” 

PEIF14–“Porque para mim era tudo estranho, não é, eu não os acompanhei, naqueles 

15 anos de vida. Foi muito complicado.” 

PEIF15–“Quando voltei, eu era a única que tinha… fui a primeira pessoa a tirar um 

curso na minha terra.” 

PEIF11–“O meu pai tinha sido pioneiro, para ele foi uma grande honra e foi a minha 

vez de sentir a minha família e o apoio que me davam e o grande orgulho que os 

meus pais tinham em mim.” 

Amigos 

PEIA1– “(...) eu estava realmente também à beira de um esgotamento mas tive a sorte 

de ter uma amiga, nessa altura lá hospedada, que me levou para a Idanha–a–Nova.” 

PEIA2– “Eu fiquei em casa dela na Idanha e outros seres fora de série apareceram no 

meu caminho.” 

PEIA3– “Fiquei numa - eu gostava muito de ler – fiquei numa parte da casa em que 

eles tinham uma biblioteca e era a mãezinha a fazer os bolos logo fresquinhos de 

manhã, a ir-me levar à cama. Esses miminhos.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A escolha 

Indicadores Unidades de registo 

Motivações 

FAM1 – “E eu decidi, em toda a minha vida, em todo o meu percurso escolar, tive 

dois lemas. Um era: não ser como a minha professora primária e o outro foi ser tanto 

ou melhor que a Dra. Laura que para mim foi fantástica.” 

FAM2 – “(...) foi outra decisão complicada porque eu gostava… a minha ideia era ir 

para artes decorativas (...).” 

FAM3 – “(...) em 67 tive conhecimento em Portalegre que tinha… havia este curso 

novo. De Belas Artes, (...). (...) era impossível, era inconcebível eu sair de 

Portalegre onde estava, em casa de familiares, para vir para Lisboa onde mais uma 

vez teria de procurar abrigo, não é, uma pensão onde viver, na situação em que os 

meus pais estavam.  

FAM4 – “E então não pude vir para o meu sonho que era realmente continuar por 

esse lado. Agora digo: ainda bem. Ainda bem, porque foi uma experiência de vida 

fantástica que eu não trocava por nenhuma outra, por nenhuma outra.” 

FAM5 – “A decisão foi, uma vez que não posso sair daqui, vou para aquilo que 

houver aqui. E era o magistério. “ 

FAM6 – “Foi mesmo por exclusão de partes.” 

FAM7 – “Ainda estive para me recusar e ir-me embora. Dizer: „Não, isto 

decididamente para mim não serve.‟.” 

Expetativas 

SPAEE1 – “(...) eu já tinha mais ou menos a noção porque (...) nós éramos obrigados 

a fazer (...) de exame de admissão. E havia uma senhora em Portalegre que era ela 

que me preparava. (...) ela explicou-me mais ou menos em que é que consistia (...).”  

SPAEE2 – “(...) e eu, além disso, também já sabia porque tinha contribuído em muito 

para os trabalhos das pessoas que foram passando por casa, mais velhas.” 

Formação 

Profissional 

SPAEFP1 – “E eu gostei muito, digo assim: „Bem, uma vez que tem de ser, vai ser à 

minha maneira!‟.” 

SPAEFP2 – “De maneira que era curioso que o meu professor, o diretor do 

magistério dizia-me que eu não tinha atitude professoral no aspeto que, assim que se 

saía do liceu, quem entrava no magistério tinha de ter uma certa postura a nível de: 

sapatos de salto, era uma certa forma de estar.” 

SPAEFP3 – “Mas é engraçado que depois foi ele próprio a achar que eu tinha tudo a 

ver. Tenho uma fita assinada por ele onde realmente me dedicou uma – como hei-de 

dizer – umas palavras que eu muito agradeço e que, realmente, fizeram todo o 

sentido eu ter, acabou por fazer sentido eu ter ficado.” 

SPAEFP4 – “(...) no magistério éramos as alunas mestras, em determinada altura. E 

já tínhamos contato com crianças e dávamos aulas (...) tínhamos uma professora que 

nos avaliava, a nossa prestação dentro da sala. E eu já tinha uma experiência boa.” 

SPAEFP5 – “Acho que na altura senti que era o „q.b.‟.” 

SPAEFP6 –“E o que acontece é que eu encontrei uma grande evolução ao nível do 

ensino em Angola. Maior do que cá.” 

SPAEFP7 –“ “Lá aprendia-se a ler e a escrever pelo método global. O método de 

global de palavras. E além do mais, havia a pré-primária que não existia cá.” 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A relação com os elementos da comunidade educativa 

Indicadores Unidades de registo 

Alunos 

SPRA1 – “(...) tive sempre uma relação muito especial com os meus alunos. Ainda 

hoje, que estou já aposentada ainda hoje eu tenho.” 

SPRA2 – “Vibrei muito com os meus alunos, éramos muito cúmplices.” 

SPRA3 –“(...) sei o nome de todos eles.” 

SPRA4 – “Vemo-nos às vezes não com muita frequência porque cada um foi para 

seu lado, mas trocamos telefonemas, até de Angola, é verdade.”  

SPRA5 – “Tenho um excelente relacionamento com eles.” 

SPRA6 – “Porque tive a sorte de começar com uma turma e acabá-la. Começar outra 

e acabá-la, durante 4 anos seguidos. (...) foi muito próximo, muito familiar, foi 

muito bom.” 

SPRA7 – “Era aquele riso que vem com as coisas que eles dizem, muita 

cumplicidade, muita vontade, acima de tudo de compreender – talvez pelo que eu 

passei – „porque é que não estás a perceber?‟ e a culpa era sempre minha „então, não 

percebeste?‟.” 

Encarregados de 

Educação 

SPRE1 – “(...) os pais fizeram abaixo-assinado, não queriam deixar ir embora.”  

SPRE2 – “Eu quando tinha alunos que não sabiam bem, que não compreendiam a 

matéria e que o tempo de aulas era pouco, eu pegava neles e levava-os (...). Eu tinha 

a permissão, portanto…” 

Colegas 

SPRC1 – “Foi boa. Não havia uma grande proximidade. Eram todos mais velhos que 

eu.”  

SPRC2 – “Tive um grande problema. No ano que eu lá cheguei eu fiquei com uma 

turma que (...) era de uma outra professora e (...) ela era (...) regente escolar. Acho 

que tinham a 4ª classe e depois davam....” 

SPRC3 – “Portanto, já tinham muitos anos de serviço e não tinham formação 

académica e então eu acabei por… Nessa altura, fiquei com essa turma porque a 

senhora tinha gozado a graciosa.(...) E essa senhora, quando soube que eu lhe tinha 

tirado o lugar, quando voltou, foi fazer queixa (...).” 

SPRC4 – “Mas sei que ela foi fazer queixa porque os meninos não aprendiam nada e 

porque eu ia fazer ginástica com eles. (...) O inspetor foi lá por causa da queixa e eu 

tive de pôr tudo em cima da mesa, o que fazia e porque fazia e não sei quê. E o que 

é certo, é que ele gostou do meu trabalho (...).” 

SPRC5 – “Ainda hoje mantenho um excelente contacto, tanto com colegas de lá, 

como com colegas daqui.” 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A profissão 

Indicadores Unidades de registo 

Visão pessoal 

SPAPVP1 – “Eu acho que foi muito bom. Para mim foi. Eu acho que se devia 

começar assim jovem, saber muito bem quais são os limites e o que é que é de 

esperar numa profissão.” 

SPAPVP2 – (...) eu gostei acima de tudo, primeiro tive muito medo. Muito medo 

porque ninguém me conhecia, não sabia até que ponto é que as pessoas me iriam 

aceitar, embora me sentisse… eu sentia uma grande força interior (...). Porque eu fui 

trabalhar para a minha terra e tive tudo aquilo que eu não tinha tido cá.” 

SPAPVP3 – “ Porque ao fim e ao cabo, eu sou uma angolana que não tenho tradições 

angolanas. Sou uma alentejana que passei parte do meu tempo em Angola e uma 

parte aqui.” 

SPAPVP4 – “(...) tive muita disponibilidade, tanto fora da escola, portanto em casa.” 

SPAPVP5 – “Eu acho que tive sempre uma grande preocupação. Era de fazer que os 

meus alunos se sentissem à vontade comigo não só a nível académico mas que 

tivessem primeiro e acima de tudo, terem confiança em mim.” 

SPAPVP6 – “Eu acho que para mim isso é fundamental, para poderem estar à 

vontade no momento em que precisassem.” 

SPAPVP7 –“(...) uma criança vem de casa já com algumas aquisições feitas. Na 

escola vai adquirir outras, vai complementar.” 

SPAPVP8 – “Eu acho que tudo na minha vida se conjugou para que eu me sentisse 

feliz neste momento.” 

Percurso 

SPAPP1 – “Porque eu acabei o magistério cá, imediatamente fui para Angola, 

comecei a trabalhar lá. O meu primeiro ano de serviço foi lá.” 

SPAPP2 –“(...) quando eu lá cheguei, apanhei o 2º ano. (...) Quando cheguei ao 4º 

ano… apanhei o 1º ano, aliás, a pré-primária, porque entretanto eu fiquei como 

diretora de escola. Porque estavam desejosos de passar a carta, a pasta e eu era a 

mais jovem na altura, sem compromissos.” 

SPAPP3 – “E então foi um desafio muito grande e, na escola, não tinha livros, não 

tinha absolutamente nada, registos. (...) tive de pôr todo o meu empenho nisso e 

realmente comecei a criar pastas que vinham da inspeção, dos ofícios, da repartição 

escolar e organizar tudo e gostei muito.” 

SPAPP4 – “Quando cheguei, eu trabalhei de ‟69 até ‟74 na minha terra. Depois 

entretanto como fiquei noiva, o meu marido era de perto dali, trinta e tal 

quilómetros, eu tentei ir para lá. Consegui, fui colocada em Luanda (...)” 

SPAPP5 – “Voltei em ’75.” 

SPAPP6 – “Eu e o meu marido vínhamos os dois desempregados mas convencidos 

que seríamos facilmente reintegrados. Não foi tão simples como isso (...) eu cheguei 

em Agosto, a João nasceu em Outubro. Portanto, nesse ano não me pude candidatar 

(...) em Março de ‟76 fiquei grávida do meu segundo filho.” 

SPAPP7 – “Voltei a trabalhar em ‟78.” 

SPAPP8 – “Num colégio particular, na Reboleira, na Amadora.” 

SPAPP9 – “Estive de ‟78 a ‟80. Dois anos.” 

SPAPP10 – “(...) eu concorri a nível nacional e fiquei mesmo na Reboleira.” 

SPAPP11 – “Quando viemos para aqui, fixámo-nos naquela escola. Aliás, eu assisti à 

construção da própria escola.” 



SPAPP12 – “E no ano seguinte, construíram essa tal outra que é a Escola da Quinta 

de S. João, que foi desde ‟85 até 2003. Que foi quando me reformei (...).” 

Prática letiva 

SPAPPL1 – “(...) penso que me senti muito livre e até hoje, até toda a minha vida, era 

onde eu mais à vontade me sentia, era dentro da sala de aulas, com os alunos, 

sempre disposta a apagar fogos em todo o lado.” 

SPAPPL2 – “Acho que estava mesmo no meu campo – está-me a fugir o termo – era 

mesmo onde eu me sentia bem, como peixe dentro de água.” 

SPAPPL3 – “Das coisas que eu fui introduzindo inéditas, na altura, aproveitar as 

coisas que os garotos traziam, pastilhas elásticas com os desenhos, pegavam nos 

cadernos: „Agora façam, vamos lá fazer uma composição sobre aquilo que estão a 

ver. Digam por palavras vossas.‟.(...) aquilo começou a entusiasmar os miúdos.” 

SPAPPL4 – “Depois ainda havia outra coisa de que eu gostava muito (...) era a 

educação física. Que nenhum professor dava. Eram as atividades circum-escolares. 

Era normalmente desenvolvida nos sábados de manhã.” 

SPAPPL5 – “(...) jogos e alguns exercícios de educação física, atletismo, jogos de 

vários níveis. (...) comecei com a minha turma, quando dei por ela, tinha 10 turmas 

dentro do campo.” 

SPAPPL6 – “(...) motivava-me muito, e queria mais e mais ver como é que… queria 

puxar pelos miúdos. Queria trazê-los até à escola. E foi muito bom, muito bom 

porque a eles devo a minha vida, hoje estou aqui.” 

SPAPPL7 – “Porque para mim era uma luta saberem ler, compreenderem os textos.”  

SPAPPL8 – “Não dá, vamos aprender outro método. Apareceu aí não sei quem a dar 

método global frásico. Vamos lá a ver, vamos experimentar. O método de 28 

palavras, vamos experimentar.” 

Influências 

SPAPI1 – “O meu pai ia-me levar à escola e quando eu saía, ele já estava à saída à 

espera, à minha espera. Eu sentia uma proteção fora de série.” 

SPAPI2 – “Além da força que eu tinha, que eu trazia, da recetividade dos alunos, 

porque era jovem.” 

SPAPI3 – “O meu marido sempre deu uma grande liberdade para fazer aquilo que eu 

gostava e ele sabia que quando eu me dedicava à escola era mesmo de alma e 

coração.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grelha de análise de conteúdo da entrevista 7 

Categoria Caracterização do Entrevistado 

Sub-categoria Dados pessoais 

Indicadores Unidades de registo 

 
CEDP1- “44 anos.” 

CEDP2– “Nasci em Cabo Verde (...).” 

CEDP3– “(...) nós estivemos lá até aos meus 9 anos. Depois viemos.” 

Sub-categoria Dados profissionais 

Indicadores Unidades de registo 

Licenciatura CEDPR1- “(...) licenciatura em filosofia, ramo educacional.” 

Tempo de serviço CEDPTS1–“Há 16 anos.” 

Tempo na escola 

atual 

CEDPTE1– “Eu este ano não estou a trabalhar. Portanto, este ano decidi não aceitar o 

horário, porque ficava muito longe da minha área de residência (...).” 

Funções exercidas 

CEDPFE1– “(...) diretora de turma (...).” 

CEDPFE2– “(...) função de vigilante (...).” 

CEDPFE3– “(...) correção de exames, de revisão de provas de exames.” 

CEDPFE4– “(...) aqueles cargos mais pomposos, não me têm sido atribuídos, até 

porque eu sou contratada, portanto, não me atribuem esses cargos, normalmente.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Família 

Sub-categoria Perfil 

Indicadores Unidades de registo 

Pai 

FPP1– “O meu pai era pintor da construção civil (...).” 

FPP2– “(...) ele foi para lá, conheceu a minha mãe e depois ficou lá a viver durante 

20 anos (...).” 

FPP3– “(...) o meu avô não o vê com bons olhos porque o meu pai nem sequer era 

licenciado.” 

FPP4– “E o meu pai era apenas um técnico dos TACV – dos Transportes Aéreos de 

Cabo Verde – (...).” 

FPP5– “(...) o meu pai sempre foi uma pessoa que sempre precisou de muita 

adrenalina, profissionalmente.” 

FPP6– “O meu pai fez tudo. Trabalhou em muitas áreas, é um auto-didata.” 

FPP7– “Ele decidiu depois, como veio de Cabo Verde, como aqui estava a ser 

complicado ele arranjar emprego em Lisboa, decidiu ir para Santo André. Que é 

uma zona que fica no Alentejo.” 

FPP8– “(...) ficaram com o 12º.” 

Mãe 

FPM1 – “Porque a minha mãe deixou de ter empregadas, teve de passar a fazer tudo 

com quatro filhos, para ela foi um desespero.” 

FPM2 – “(...) ela era uma empregada das finanças.” 

FPM3 – “O meu avô era o diretor das finanças e portanto ela teve uma cunha. Ela e a 

minha tia sempre tiveram… nunca tiraram licenciatura porque tiveram a vida toda 

facilitada, filhas do diretor.” 

FPM4– “É aquele que é correspondente ao 12º. Ela e o meu pai.” 

Irmãos 

FPI1 – “Ele depois não quis ir, teve ali um bocado perdido. Não gostava. Não 

gostava da escola. Não era tão bom aluno.” 

FPI2 – “Ele fez o 12º mas depois não quis acabar e chumbou, chegou a chumbar por 

faltas porque não queria ir às aulas.” 

FPI3 – “Depois a minha irmã tirou história de arte.” 

FPI4 – “A outra veio tirar mais tarde, a Susana, veio tirar engenharia mecânica.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Evolução 

Indicadores Unidades de registo 

Pré-Escolar 
PEEPE1 – “(...) fiz a pré-primária.” 

1º Ciclo 

PEE1C1 – “(...)estive numa escola portuguesa, na altura porque Cabo Verde, na altura 

em que eu estive na escola, era ainda Portugal.” 

PEE1C2 – “A ilha de Santiago, Cidade da Praia. (...) os professores eram portugueses 

e depois tinha as colegas portuguesas e africanas (...).” 

PEE1C3 – “(...)vivi aquele período em que a PIDE estava presente no espaço público 

(...).” 

PEE1C4 – “(...) eu, como era filha de um português (...) tinha um tratamento 

diferenciado(...).” 

PEE1C5 – “(...) as miúdas que iam para a escola com o lencinho, tinham que o tirar.” 

PEE1C6 – “ E não tinham um tratamento tão simpático como nós tínhamos, nós, os 

considerados portugueses, apesar da minha família ser caboverdiana (...) como o meu 

pai era português, tinha um tratamento diferenciado.” 

PEE1C7 – “Depois fiz o primeiro, a primeira classe e segunda classe que era como se 
chamava.” 

PEE1C8 – “(...) eu nunca levava palmatoadas e eles levavam. Nunca cheguei a levar e 

eu percebia que não era justo, não é? Mas, os portugueses não levavam.” 

PEE1C9 – “Fiz cá a 3ª e a 4ª classe.” 

PEE1C10 – “Os meus irmãos tiveram algumas dificuldades de adaptação, eu não. 

Custou-me muito deixar as minhas amigas e pronto, na altura tivemos que dar os 

nossos brinquedos todos e as nossas coisas. E para mim isso foi o mais complicado 

(...).” 

PEE1C11 –“(...)eu sempre tive facilidade em adaptar-me.” 

PEE1C12 –  “ (...) eu era boa aluna (...).” 

PEE1C13 – “(...) sempre gostei, para mim a aprendizagem era um jogo, eu gostava. Eu 

gostava da escola.” 

PEE1C14 – “E para mim não era um transtorno ir para a escola, eu gostava de 

escrever, de fazer exercícios, de fazer coisas (...).” 

PEE1C15 - “Porque aproveitaram, neste caso, o facto de eu ser caboverdiana e 

puseram-me a falar sobre isso, a ensinar músicas, a falar sobre o que era ser africana, 

etc.” 

2ºCiclo 

PEE2C1 – “(...) passei para a Escola Z.” 

PEE2C2 – “Odiei. Foi realmente traumático. Muito, muito mau. Detestei. Foi o ano 

pior da minha vida e que tenho más recordações.” 

PEE2C3 – “Porque as minhas amigas, as miúdas com quem eu me dava na Escola X, 

foram todas para a Escola Y e eu fiquei sozinha.” 

PEE2C4 –“E depois, o meu irmão ainda estava na Escola X, portanto eu ia ia sempre 

sozinha e andava sempre sozinha.” 

PEE2C5 – “Foi a altura que eu me senti assim mais perdida porque foi uma transição 

muito violenta.” 

PEE2C6 – “Foi o único ano em que isso aconteceu. Porque eu nunca senti isso. Nem 

depois .Foi a única situação esquisita, porque eu não encaixei ali.” 



3º Ciclo 

PEE3C1 – “(...) sempre tive boas notas, em geral mas na minha área não era realmente 

a matemática, que eu não me destacava.” 

PEE3C2 – “Mas eu a matemática, nunca me destaquei e depois, naturalmente era 

letras.” 

Ensino Secundário PEEES1 – “O Secundário fiz lá em Santo André sem grandes dificuldades.” 

Ensino Superior 

PEEESP1 – “Estive dois anos a ali a pensar: „O que é que eu vou fazer? Não percebo 

nada disto‟.” 

PEEESP2 – “ Eu não sei, não estava sintonizada, eu estava desmotivada, eu não 

achava graça àquilo. Andei ali… foi uma coisa horrível.” 

PEEESP3 – “ Eu acho que para mim foi uma transição enorme porque eu sempre fui 

uma aluna que nunca tive dificuldades. Eu lia e tenho boa capacidade de 

memorização e debitava. Era um bocado a marrona, não é?” 

PEEESP4 – “(...)acho que foi um trabalho qualquer que eu ousei escrever por mim em 

vez de ir aos livros e dizer o que os outros diziam só. A partir de certa altura comecei 

a tentar interpretar o que lia e houve um professor que gostou e aquilo deu-me algum 

ânimo: „Olha, afinal posso escrever aquilo que eu penso, pensava que não! E afinal, a 

partir do que ele escreve, eu posso depois falar‟.” 

PEEESP5 – “Ou seja, eu pensava que não se podia e eu pensava que se tinha de 

reproduzir o que tinha sido dito. E a partir desse momento comecei cada vez mais a 

querer… e foi uma pena porque eu, a partir do 3º ano, comecei a tirar notas altíssimas 

(...).” 

PEEESP6– “(...) curiosamente, no último ano, no 4º ano, em que nos deram hipótese 

de, havia a hipótese de sair da filosofia e ter uma área afim. Eu tirei literatura, era um 

semestre de literatura africana e outro semestre de literatura brasileira. Eu adorei.”  

PEEESP7 – “Ou seja, eu adoro filosofia atualmente, ainda bem que eu tirei filosofia 

porque é a área mais universal que pode haver.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Relação com os elementos da comunidade educativa 

Indicadores Unidades de registo 

Colegas 

PERC1 – “Era ótima (...).” 

PERC2 – “(...) cordial mas de grande amizade com todos os meus colegas da escola e 

lembro-me, de facto, de me dar mais com as portuguesas (...).” 

PERC3 –“E eu também estava no das portuguesas. (...) Então, elas passavam a vida a 

tentar fazer a vida negra às africanas, porque algumas eram mesmo pobres.” 

PERC4 – “No entanto, eu tinha muitas que eu adorava, porque eram muito vivas, 

eram… Elas eram filhas daquelas senhoras  (...) que eram tão pobres mas que para 

poderem fazer com que os filhos pudessem ascender na vida e terem acesso aos 

estudos, faziam pastéis.” 

PERC5 –“E portanto eu não tinha, eu nunca tive, nem eu nem os meus irmãos esses 

preconceitos mas eu via que algumas miúdas, não gostava muito delas.” 

PERC6 – “Houve uma vez, uma situação em que roubaram a mala, a mochila da 

miúda, meteram lá numa casa e eu também participei. E eu estava tão arrependida, 

porque estava cheia de medo. (...)  Eu hoje tenho vergonha porque participei naquilo e 

ainda por cima não tive a força para dizer: „Não, não vamos fazer isto!‟ e fui atrás.” 

PERC7 – “Eu, quando vim para cá, antes de vir, que havia uma certa generalização da 

ideia de que os portugueses não são donos da nossa terra. Não houve guerra mas, de 

alguma forma os caboverdianos começaram a revoltar-se um bocadinho contra a ideia 

de que os portugueses lá estavam e que eles é que eram os donos da terra. E então era: 

„Vão-se embora, vão para a vossa terra!‟ (...).” 

PERC8 –“ “E eu lembro-me que eles nos estavam a mandar embora, que éramos 

portugueses: „Ó seus tugas, vão para a vossa terra!‟. (...) „Vocês são brancos, vocês 

vão-se embora!‟. Eu dizia: „Não, olha, eu sou caboverdiana!‟. Para não levar. „Nós 

somos caboverdianos, vão lá chatear outros que nós somos caboverdianos.‟, 

aproveitávamos.” 

PERC9 – “Pensando bem, sempre tive alguma liderança e batia nos ciganos que 

queriam bater nos meus irmãos. Portanto, eu era, sempre fui a mais velha, portanto 

acabava por assumir uma certa liderança nos grupos.” 

PERC10 –“(...) era ótima. Eu dava-me bem com toda a gente.” 

PERC11 –“E até os ciganos que levavam pancada, achavam que… quando levavam, 

ainda achavam graça porque eles achavam que eu era muito forte. Portanto, se lhes 

batia era porque tinha força para realmente ser amiga deles.” 

PERC12 – “Eu não conseguia fazer amizades porque aquilo era uma escola horrível: 

apalpavam-me, batiam-me e eu não tinha a minha mãe sequer, para me defender. (...) 

Eu não tinha ninguém que pudesse ir lá.” 

PERC13 – “Apanhei pessoas a fumar e lembro-me de ir perguntar a uma miúda: 

„Queres ir brincar comigo?‟, e ela sacava do cigarro, começava a fumar, já naquela 

fase e eu: „Bem, sou mesmo uma betinha ao pé desta gente toda.‟” 

PERC14 –“(...) se era por eu ser africana? Não. Eu nunca senti sequer que as 

pessoas… as pessoas nem se lembram. Eu, pelo menos, não tive essa perceção nunca. 

Não, eles faziam isso a toda a gente.” 

PERC15 –“(...) eu apesar de estar ali na Escola Z, corria tudo mal mas eu tinha um 

grupo muito forte de amigos que ainda, pronto, muitos anos mantivemos relação. 

Miúdos do prédio (...).” 

PERC16 – “Porque eu naturalmente aceito muito bem a diferença. Então é assim, eu 



sempre me dei bem e este é um traço meu. Eu tinha um grupo de amigas alentejanas 

que as minhas amigas africanas não achavam graça. Novamente repete-se a história 

como em Cabo Verde, que havia as africanas e as portuguesas.” 

Professores 

PERP1 – “Era normal, nada de especial. “ 

PERP2 – “ Não tenho muitas recordações. A partir, depois, de Portugal, que eu vim 

para cá é que eu já me lembro dos professores.” 

PERP3 – “Em Benfica e tive muita sorte porque apanhei uma professora e aí essa, essa 

é a professora que eu tenho como referência sempre.”  

PERP4 – “Para mim era uma mulher avant garde, completamente.” 

PERP5 – “Porque era uma senhora muito simples, muito humana, nova ainda, muito 

bonita (...).” 

PERP6 – “(...) portanto ela aproveitou, viu que eu era boa aluna e achou graça, a 

diferença – já na altura, isto em ‟75 – achou graça ao facto de eu ser caboverdiana 

(...).” 

PERP7 – “E depois tive sorte porque essa professora apoiava-me. Punha-me a cantar 

nos espetáculos. Destacava-me e pedia-me para eu falar sobre a cultura de Cabo 

Verde.” Portanto, eu fui sempre uma privilegiada neste aspeto porque tive todo o 

apoio, tanto lá como cá.” 

PERP8 – “Eu quando me vim embora pedi à minha avó para me ajudar a fazer uma 

bonequinha daquelas de pano, como há em Cabo Verde. Então eu fiz, eu própria, a 

minha avó ajudou-me (...) e dei-a à professora (...).” 

PERP9 – “Mas quando essa professora vê a minha tia (...) ela pergunta sempre por 

mim, o que é que eu fiz, o que é que foi feito da minha vida. Porque ela achava que eu 

ia ter uma carreira fantástica e eu acho que fui uma deceção poderosa.” 

Funcionários PERF1 – “Não me lembro dos funcionários.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Influências 

Indicadores Unidades de registo 

Família 

PEIF1– “(...) minha família é uma família com uma tradição humanista (...) São quase 

privilegiados. São pessoas, digamos, com uma formação… a maior parte das minhas 

tias, que lá estão ainda, são professoras. Trabalham na ONU, são professoras da 

faculdade de lá.”  

PEIF2– “Portanto, são famílias que lá são consideradas quase como uma espécie de 

clã e que vivem num plateau e há estas hierarquias sociais em Santiago.” 

PEIF3–“Vieram embora na altura do 25 de Abril, antes, apesar de não ter havido 

guerra, não ter havido nenhum conflito especial mas o meu pai achou que nós 

teríamos mais vantagens em vir para cá. Não só devido à preocupação que ele tinha 

com a nossa formação universitária (...).” 

PEIF4– “(...) eu falava crioulo porque eu tinha imensas amigas cabo verdianas, mas 

ele não me permitia falar crioulo em casa. Ele não gostava, apesar de toda a minha 

família do lado da minha mãe falar em casa. Mas ele preferia que nós não nos 

habituássemos ao dialeto (...).” 

PEIF5–“O meu pai não é racista, obviamente casou como uma africana mas ele queria 

que nós tivéssemos uma formação diferente dos caboverdianos e eu acho que ele hoje 

tem a plena noção de que – porque as pessoas evoluem, não é? – e ele percebe que 

não tinha sentido nenhum.” 

PEIF6–“Eu lembro-me de quando vim para cá, os meus primos que já tinham vindo 

anteriormente, também da mesma idade, em termos de criação, e tinham também a 

mesma preocupação de vir para cá, para estudar porque em Portugal é que era.” 

PEIF7–“Eles, quando nós chegámos, dizíamos assim: „Ah eles falam com um 

português tão bem faladinho!‟‟ Depois pensávamos que aquilo era forçado, que 

aquilo era um bocadinho falso, porque nós vínhamos com sotaque ainda de Cabo 

Verde, o crioulo e eles falavam com um português tão bem posto (...).” 

PEIF8– “(...) a minha mãe, realmente gostava que eu aprendesse algumas coisas, era 

ali, digamos, uma certa linha coquete em Cabo Verde, que ainda há hoje. (...) Por 

exemplo, a minha mãe gostava que eu fosse aprender a fazer crochet a casa das 

portuguesas e a bordar.” 

PEIF9– “A minha família tem algumas pessoas que escrevem e que me incentivaram a 

seguir as letras.” 

PEIF10– “E desde miúda que eu me lembro de haver este suporte da literatura, da 

filosofia. Portanto, tive tudo, tive muito apoio para poder… Tive muitos „mentores‟ 

intelectuais.” 

PEIF11– “Lia muito, desde miúda comecei a ter acesso gradativamente por causa de 

uma tia minha que era escritora. Que me emprestava coisas, que falava acerca de 

autores caboverdianos, a literatura clássica.” 

PEIF12– “Eu lembro-me de começar muito cedo a ler algumas coisas que são 

referências para mim até hoje e que me levaram, claramente para a área das letras. Eu 

tinha que seguir letras.” 

PEIF13– “O meu pai, aliás, veio para cá, precisamente para irmos todos para a 

faculdade.” 

PEIF14– “(...) sempre tive oitentas, noventas e aliás, eu digo, até me chateava porque 

eu dizia sempre: „Olha, tive isto!‟. E ele: „Ah, podias ter tido mais.‟. Ou seja, nunca 

chegava (...).” 



PEIF15– (...) a minha mãe, ela nunca teve essa preocupação. Ela queria que nós 

estudássemos mas ela queria que nós seguíssemos o que quiséssemos (...). 

PEIF16– “(...) mas eles depois achavam, queriam que nós fizéssemos isso. 

Estudássemos.” 

PEIF17– “(...) o meu pai sempre, até à faculdade (...) e realmente ele dizia assim: „Epá, 

vocês o que aprendem? O que aprendem na escola?‟. “ 

PEIF18– “(...) mas já na escola secundária, ele achava que aquilo que ele tinha 

aprendido que tinha sido sempre melhor e que achava que o ensino era uma porcaria, 

e que nós não sabíamos aquelas coisas que ele aprendeu na 4º classe. E ele é que 

sempre nos acompanhou, sempre, sempre.” 

PEIF19– “A minha mãe, até para aí ao 5º ano atual, 5º / 6º ano ela acompanhou-nos. 

Depois o meu pai é que passou, porque realmente o meu pai era um autodidata e 

mesmo sem ter tirado a faculdade… Ele chegou a dar aulas na faculdade, porque ele 

aprendeu tudo sozinho. “ 

PEIF20– “Portanto é uma pessoa realmente fora de série, em termos de inteligência. 

Para mim é mesmo assim o expoente máximo. (...) O meu pai era assim um super- 

pai.” 

PEIF21– “O meu pai ajudou-me sempre que eu precisei, mesmo na faculdade que eu 

ainda não tinha, não havia computadores (...).” 

PEIF22– “Quem me ajudou sempre foi a Magui, que é a tal escritora, que é irmã da 

minha mãe e que não tirou licenciatura mas que é uma pessoa… Para mim foi a tal 

mentora.” 

PEIF23– “Porque ela para além de escrever, escrevia coisas dentro de tudo aquilo que 

eu gosto. Nós tínhamos uma afinidade, eu digo que quase espiritual. Intelectual e 

espiritual, muito grande por ela.” 

PEIF24– “Mas de facto foi ela, desde miúda, quando eu escrevia qualquer coisa, ela 

interpretava e agarrava na história que eu tinha feito e dava-lhe uma dimensão, uma 

interpretação incrível que eu assim: „Epá, eu não tinha pensado sobre isso. Não pensei 

que isso pudesse…‟. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A escolha 

Indicadores Unidades de registo 

Motivações 

FAM1 – “Eu escolhi filosofia, não foi a minha primeira opção.”  

FAM2 – “Eu queria jornalismo, pensei em jornalismo que era aquilo que eu tinha 

pensado. Que eu sempre gostei de escrever. No entanto, não entrei e não sei porquê, 

calhou a filosofia que tinha posto lá também.” 

FAM3 – “Porque eu sempre estudei um bocado filosofia com… pronto, debitava 

aquelas sebentas e eu a matéria despejava, tinha sempre boas notas, de facto 

destacava-me. Mas não percebia nada daquilo, na verdade não percebia nada do que 

estava para ali a dizer…” 

FAM4 – “(...) na altura não havia hipótese, o que é que eu fazia com filosofia? Tinha 

de seguir o ramo educacional, portanto…” 

FAM5 – “(...) Eu penso, que eu não escolhi nada, foi tudo por acaso, ou seja, eu 

sinto-me uma folha a ir por aí que nunca sei o que vai acontecer. 

Expetativas 
SPAEE1 – “Sei lá, eu nem nunca pensava, era só: „Tenho que ir! O que é que eu faço 

agora? Se estou a tirar isto, não consigo ir para lado nenhum. O que é que eu faço 

com este curso?‟.” 

Formação 

Profissional 

SPAEFP1 – “Porque eu estive numa escola em Cascais em que eram, pronto, eu 

ainda era muito jovem. Até me perguntavam se eu era aluna. Confundiam-me, não 

me deixavam entrar. Apesar de eu não ser assim tão jovem. Mas perguntavam-me.” 

SPAEFP2 – “(...) apesar de ter tido a sorte de ter ido com dois colegas que fizeram 

estágio comigo. (...). (...) foi giríssimo porque esse aspeto da camaradagem sempre 

foi giro.” 

SPAEFP3 – “(...) E eu decidi que eu ia levar aquilo até ao fim e que eu ia conseguir 

sair dali com uma boa nota. E foi.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A relação com os elementos da comunidade educativa 

Indicadores Unidades de registo 

Alunos 

SPRA1 – “Estive na Casa Pia, por exemplo, onde (...) as alunas falarem em crioulo 

entre elas para não perceberem e eu depois desmascara-las e depois começar a falar 

diretamente, por piada, para, só para desmascarar. (...) para quebrar um bocadinho a 

tensão ou para elas perceberem que, „ok, eu sou professora, falo português mas 

estou a perceber tudo o que vocês estão a dizer.‟” 

SPRA2 – “Elas achavam o máximo!” 

SPRA3 – “Primeiro ficavam muito atrapalhadas, não é, porque percebiam que já não 

podiam utilizar o código, e depois achavam imensa graça e aquilo aproximava-nos.” 

SPRA4 – “Acabava por ser uma forma de me aproximar, até, deles, dos alunos. Em 

geral, eles acham piada, porque ninguém diz que eu sou caboverdiana, que eu tenho 

mais o tipo de indiana ou brasileira.” 

SPRA5 – “Mas tenho uma boa relação com os meus alunos.” 

SPRA6 – “Eu sempre tive uma ótima relação dentro da sala de aula com os alunos 

(...).” 

SPRA7 – “Ficam assim muito espantados quando eu começo a falar crioulo.” 

SPRA8 – “A única questão que eu, com a qual eu me debati pessoalmente, foi a da 

idade. Durante muito tempo, eu sentia-me muito próxima dos alunos. E via-os como 

um público (...). (...) A partir do momento em que eu tive filhos, eles deixaram de 

ser público e passaram a ser: „Podia ser meu filho.‟. Comecei a vê-los de forma 

muito, muito diferente.” 

SPRA9 – “(...)não são propriamente amigos (...). 

SPRA10 – “(...) eu já pedi até para eles me avaliarem. (...) E eles avaliaram-me acima 

da média e alguns deram-me cincos. (...) Eu fiquei muito contente. Muito contente 

mesmo.” 

SPRA11 – “(...) porque eu tenho em geral uma boa relação com eles.” 

Encarregados de 

Educação SPRE1 – “É uma relação normal, de respeito e cordialidade.”  

Colegas 

SPRC1 – “(...) desde que entrei para o ensino, não tenho muita facilidade – e é uma 

coisa estranhíssima porque eu sou uma pessoa muito sociável, faço amigos com 

muita facilidade – mas desde que entrei para a escola, não me consigo relacionar 

com as pessoas lá dentro.” 

SPRC2 – “Com os colegas, eu não me dou.” 

SPRC3 – “Eu nunca acabo por ligar às pessoas, de facto.” 

SPRC4 – “E depois acho que, atualmente as pessoas estão muito à defensiva, muito 

naquela tentativa de, cada frase que eu digo é para provar que sou muito bom 

professor, que sou… não tenho paciência, portanto eu evito ao máximo a sala de 

professores.” 

SPRC4 – “(...) diretora de turma que fez-me uma partida que foi, levar… eu fui para 

uma reunião de avaliação em que ela preparou tudo, levou a aluna e aquela reunião 

em vez de ser da avaliação, aquilo foi exclusivamente, depois da avaliação, a falar 

mal da professora de filosofia.” 

SPRC5 – “Então aquilo foi a coisa mais surreal, o pesadelo maior que alguém pode 

imaginar. Uma pessoa que está a fazer estágio, deve estar numa situação fragilizada 



e puseram tudo em ata.” 

SPRC6 – “(...) eu não consegui responder, eu fiquei tão envergonhada que eu não me 

conseguia defender. Fiquei tão mal que pensei: „Pronto, acabou-se.‟.” 

SPRC7 – “Então comecei a reagir. Fui à faculdade, falei com a professora da 

faculdade, ela foi lá saber que história é essa que havia uma ata com uma história 

dessas, quer dizer, era surreal, não era normal. Depois de repente, no conselho 

executivo ninguém sabia da ata, a ata tinha desaparecido. Uma coisa estranhíssima. 

Essa senhora que andou a chatear-me (...) as alunas também não eram lá muito boas 

rezes, acabaram por criar-lhe imensos problemas.” 

SPRC8 – “(...) que os colegas, pensava que eram meus amigos e com quem eu me 

dava muito bem, com medo do contágio, que na altura eu fiquei mal conotada, 

afastaram-se. Não me deram absolutamente nenhuma ajuda.” 

SPRC9 – “Tornei-me defensiva. Então, eu estava numa sala de professores e nunca 

estava confortável, nunca me senti confortável.” 

SPRC10 – “Não me sentia confortável com os colegas, nunca sei o que é que hei-de 

dizer. Não sei o que é que lhes hei-de dizer, não sei. Não os conheço, tenho muito 

tempo para falar.” 

SPRC11 – “Não tenho uma boa relação com eles.” 

SPRC12 – “Eu não tenho uma boa relação com a autoridade.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A profissão 

Indicadores Unidades de registo 

Visão pessoal 

SPAPVP1 – “(...) mostram que, de facto, pode haver aquela, algum tipo de nuance, 

em termos, não só da linguagem, mas na forma de comunicar, não é, culturalmente 

com os alunos. “ 

SPAPVP2 – “Porque toda a gente me diz: „Ah aquela miúda tinha ar de quem ia ser 

assim uma coisa especial, mas…‟. Eu sinto-me uma deceção, porque realmente 

como professora...” 

SPAPVP3 – “Para mim, esta questão da raça nunca foi muito importante, por isso eu 

também nunca tive atenta.” 

SPAPVP4 – “Se calhar, eu penso que o racismo é objetivamente uma realidade para 

os negros, não é? E, se calhar, para os ciganos. (...) há realmente racismo.” 

SPAPVP5 – “Agora, se o tratamento que eu tive, no meu caso, foi diferente pela cor 

da pele, porque eu realmente sou escura… Eu penso, que por não estar, se calhar 

atenta ou com esse problema, com esse complexo, digamos, ele acaba por não 

acontecer, porque eu não penso nele. É mais fácil se a pessoa não ligar, a coisa não 

acontecer, não é? Se a pessoa estiver sempre defensiva, é pior.” 

SPAPVP6 – “Dou-me bem, relaciono-me com os alunos, mas cada vez mais ponho 

algumas reservas para poder manter uma certa distância que já percebi que é 

preciso. Esse equilíbrio é complicado.” 

SPAPVP7 – “Eu sinto muito o estigma de ser contratada. Eu acho que o meu 

problema sempre foi o facto de sentir que… para quê estar a investir e estar a 

chatear-me muito, se depois eu me vou embora?” 

SPAPVP8 – “Faço o meu trabalho o melhor que eu sei, envolvo-me imenso nas 

minhas atividades, faço muita coisa engraçada com os alunos.”  

SPAPVP9 – “Se calhar dizem que eu estou a fazer show-off. Mas acho que não 

porque como eu não faço questão sequer às vezes de pôr o meu plano de atividades, 

anual de atividades. Faço porque eu gosto.”  

SPAPVP10 – “Gosto imenso de dar aulas e dar formação.”  

SPAPVP11 – “Agora, o que eu não gosto mesmo é da instituição escola. Odeio-a, não 

me encaixo nela. E já decidi que nem sequer quero tentar encaixar-me. 

SPAPVP12 – “(...) a minha adolescência foi es-pe-ta-cu-lar! E eu vivo a sonhar com 

ela.” 

SPAPVP13 – “Eu sou uma professora de filosofia, sem dúvida, neste momento, é 

assim que eu me assumo.” 

SPAPVP14 – “É uma coisa que me apaixona, eu ainda cheguei a pensar: „Bolas, eu 

ainda recebo para fazer isto?” 

SPAPVP15 – “(...) a filosofia não é uma área que não é inócua e é uma área que tem 

de ser ter muito cuidado porque ela pode transformar totalmente os alunos. Para o 

bem e para o mal.” 

SPAPVP16 – “E eu sei que marco a diferença neste sentido de ter o privilégio de ter 

miúdos, que nunca ouviram falar sobre certas coisas, que são interessantíssimas, e 

pô-los em contacto com coisas que os vão transformar. É pena que eu não receba 

esse retorno tão rapidamente porque eu sei que em alguns aquilo só vai germinar 

muito depois.” 

SPAPVP17 – “E tenho imensa pena porque eu estou a precisar muito de retorno e de 

feedback porque eu dou muito de mim.” 



SPAPVP18 – “(...) este trabalho, o trabalho compensa mas, eu gostava muito de, cada 

vez mais estou a ter a necessidade de ver a obra feita, acabada.” 

SPAPVP19 – “E eu neste aspeto, tenho essa resiliência, naturalmente, quando eu vou 

lá abaixo, quanto mais eu vou lá abaixo, mais depois eu vou lá acima.” 

SPAPVP20 – “Eu tenho medo. Eu este ano parei porque senti que eu tinha de parar 

porque eu não queria ficar maluca. Porque eu vejo imensa gente a passar-se. A 

tomar antidepressivos para ir dar aulas e eu não estou para isso. De cansaço, de 

saturação, de tanta coisa que nos exigem.” 

SPAPVP21 – “Com medo de não fazer bem. Que é um medo que assiste os 

professores. Nós estamos a fazer o melhor possível, mas estamos sempre com medo 

que alguma coisa esteja mal porque cai-nos tudo em cima. Um dia de qualquer coisa 

mal feita arruína a carreira…” 

SPAPVP22 – “(...) há um dia que a coisa corre mal e as pessoas só se lembram do que 

está, do que correu mal. E é isto que eu acho horrível no ensino e não tenho 

paciência. Estou muito farta e se puder mudo e deixo de dar aulas. Só que eu já 

tenho 44 anos e estou a ver que não vai ser muito fácil.” 

SPAPVP23 – “Porque eu, se eu não tenho em relação ao facto de ser africana e isso 

não me condiciona porque eu não tenho. Eu acho que o facto de ter o estigma de 

contratada me condiciona.” 

SPAPVP24 – “(...) li é que, por exemplo, já não no aspeto étnico mas no aspeto 

social, os alunos, eu mais facilmente vejo nos alunos, olham para um professor e se 

vêm que ele é muito chique e eles são pobres, eles não se identificam e não gostam. 

Não há ali identificação.” 

SPAPVP25 – “Mas a verdade é que nós muitas vezes esquecemo-nos da idade que 

temos. Porque estamos sempre com jovens, sentimo-nos muito próximos deles e se 

calhar há aqui uma certa vontade, há um certo saudosismo e desejo de poder 

continuar a ser jovem. (...) Nas outras profissões acho que não é tão flagrante.” 

SPAPVP26 – “(...) ninguém se vem sentar aqui a avaliar-me porque cada professor 

tem o seu estilo, cada pessoa tem o seu método e uma grelha de avaliação tem por 

detrás de si o seu mentor. Portanto, a pessoa que a realizou. Uma grelha tem por 

detrás de si o modelo de professor e portanto eu não me vou sujeitar ao modelo do 

outro.” 

SPAPVP27 – “Eu sou totalmente e culturalmente africana. Eu falo crioulo, tenho 

muito orgulho nisso, faço questão de ensinar aos meus filhos, eles é que não 

querem, mas ensino. Faço comida de Cabo Verde. (...) E faço um culto de tudo, da 

cultura, da literatura, de tudo. Mas realmente, não me sinto africana, não me sinto 

mais indiana.” 

SPAPVP28 – “Ou seja, eu não estou muito a pensar muito na questão do… senão 

seria eu própria racista não é? Eu nem sequer penso nisso.” 

SPAPVP29 – “(...) obviamente que a família é importante. (...) De todas as formas 

possíveis e imaginárias.” 

SPAPVP30 – “São suportes essenciais, não é? Não quer dizer que, uma pessoa que 

não tenha suporte não consiga também fazer um trabalho pessoal e autónomo como 

o meu pai que não teve muito suporte e conseguiu fazer o trabalho sozinho.” 

SPAPVP31 – “Não me sinto nada bem, só quero dar as aulas e ir-me embora 

rapidamente. Não gosto da escola, detesto a instituição escola. O que é que eu hei-de 

fazer?” 

SPAPVP32 – “Ou seja, eu tenho mesmo prazer. Eu brinco com aquilo e gosto de 

ensinar. Eu gosto mesmo de ensinar. Eu acho que tenho jeito.” 

SPAPVP33 – “Não sei se podia haver outra área em que eu estivesse mais peixe na 

água porque eu na verdade, sinto uma raiva enorme por receber tão mal, porque eu 



acho que o trabalho que eu faço devia ser muito melhor remunerado, porque eu faço 

um bom trabalho e esforço-me e estou até à uma da manha a fazer coisas. E 

portanto, eu sinto uma injustiça horrível porque eu sei que estou a ser roubada há 

muitos anos.” 

SPAPVP34 – “(...) ando sempre a contar os trocados. E portanto eu estou muito 

cansada e sinto-me muito injustiçada. Sinto uma raiva que se pudesse arrebentava 

com o Ministério da Educação. Eu era capaz de liderar um motim.”  

SPAPVP35 – “Eu acho isto inconcebível, é um país mesmo terceiro-mundista, porque 

como é que há pessoas com tantas capacidades como aqueles que estiveram comigo 

no curso, com quem eu vou estar esta noite, e que estão na situação em que estão 

ainda. 20 anos a dar aulas e ainda a contratos. Quando num particular, passado três 

anos já estão vinculados. Então eu tenho uma raiva que não consigo. Eu não sei 

como é que eu vou dar aulas nos próximos anos, Rita. Porque tenho uma injustiça 

dentro de mim, uma raiva, que todos os dias vou dar aulas mas a pensar nisto, neste 

momento.” 

SPAPVP36 – “E dediquei a minha vida toda. A minha mãe diz-me: „Oh, filha, tu 

desde os 5 anos que tu estás a estudar, tu já tens quase 50! Só estudas, estudas, 

estudas, estudas, não passas disso!‟. É, de facto, quer dizer, tanto trabalho, tanto 

investimento e agora já não tenho volta a dar porque eu não saí a tempo.” 

SPAPVP37 – “Quem conseguiu sair a tempo, houve pessoas que saíram. Quem não 

conseguiu, tramou-se. Porque neste momento eu não tenho forma de sair daqui. 

Muita gente, eu e muita gente, estamos como prisioneiros do sistema. Porque 

compreendemo-lo totalmente a fundo, porque gostamos daquilo que fazemos, mas já 

não nos é suficiente e não conseguimos sair, porque não temos saídas. E não 

sabemos o que é que vai acontecer porque estão a livrar-se dos contratados, 

portanto, a nossa vida foi um desperdício.” 

SPAPVP38 – “ (...) mas a verdade é que nos anos 80 deram-nos a ilusão de que nós 

fizéssemos tudo o que tínhamos que fazer. Depois tínhamos a garantia, e esta foi 

uma ilusão que nos criaram e nós pensámos que íamos fazer parte do sistema e de 

certa maneira acabamos por fazer porque eles precisam de nós porque nós estamos 

lá. E se estamos lá durante 16 anos é porque eles estão a precisar de nós, não é? 

Então, há aqui qualquer coisa que não corre bem porque é mesmo uma forma de nós 

não nos integrarmos na carreira e não nos pagarem. É uma medida economicista. 

Isto é perverso, é indecente. É roubar os sonhos às pessoas, é roubarem-lhes uma 

vida inteira. Porque aquilo que eu esperava para mim, não aconteceu.” 

SPAPVP39 – “É uma profissão, arrebenta com tudo. Arrebenta. Porque é uma 

profissão muito… a pessoa não fecha a porta não é? Há pessoas que saem mas nós 

estamos sempre ligados e isso a longo prazo e ao longo dos anos dá-te um desgaste 

enorme. Devia ser uma profissão de desgaste rápido (...).” 

SPAPVP40 – “(...) é apaixonante. Depois de ter dado aulas durante algum tempo é 

muito difícil sair, por isso é que eu não saí. Porque é fantástico, porque é assim: a 

verdade é que tu podes comunicar. E há algumas alturas da vida que parece que é a 

única forma que tu tens de comunicar.” 

SPAPVP41 – “(...) de facto é uma profissão que cada vez tem menos vantagens mas 

mesmo assim (...) Nós estamos muito tempo na escola, mais do que está 

contabilizado no horário. (...) há uma exposição enorme (...) Uma pessoa estar 

com… é ser ator! Só que muito pior, muito mais complicado de que ser ator, porque 

o ator encena para um público ao mesmo tempo. E nós temos que estar a encenar de 

hora a hora.” 

SPAPVP42 – “(...) atualmente há um problema muito grave que é o facto de tu teres 

uma alucinação de tarefas que tu não consegues resolver e uma lista que parece que 

nunca termina. Quando termina uma, parece que começa outra. E isso com a 



agravante da profissão que implica milhões de pormenores de coisas que são 

migalhas e que parecem que não têm importância mas que se não forem resolvidas, 

criam um problema enorme. É um cansaço de obrigações que te podem levar ao 

burn out se não tiveres cuidado (...). Por isso é que há tantos professores com 

depressões porque realmente nós neste momento não temos muitas vantagens em 

sermos professores.” 

SPAPVP43 – “Eu acho que ser professor é preciso ter uma estrutura de aço.” 

SPAPVP44 – “Uma estrutura emocional de aço mas mais do que isso, é preciso ter 

realmente vocação e gostar dos miúdos.” 

Percurso 

SPAPP1 – “(...) eu tenho sido uma nómada do ensino (...)” 

SPAPP2 – “Tenho que estar todos os anos numa escola diferente e a minha vida foi 

sempre a mudar, mudei muitas vezes.” 

SPAPP3 – “Foram sendo um calvário.” 

Prática letiva 

SPAPPL1 – “Portanto, eu numa sala de aulas estou inteiramente a tentar fazer o 

seguinte: „Esta aula tem que de alguma forma mudar.‟.” 

SPAPPL2 – “Todas as aulas eu penso nelas, pesquiso, estruturo-as… porque me dá 

prazer, não é que ninguém me vá avaliar, é que eu realmente faço isso.” 

SPAPPL3 – “Procuro, pesquiso e estou sempre eu própria a descobrir coisas novas e 

estes dois últimos anos em que eu estive na Escola A, foram anos em que eu própria 

aprendi imenso porque decidi, eu sempre fiz isso, mas decidi não estar 

permanentemente a repetir aquelas chatices todas que nós andamos ali a desfiar, 

como uma espécie de bíblia, andamos todos os anos a repetir o mesmo e dei-lhes 

uma dimensão completamente nova, cumprindo claro, o que tinha que ser dado.” 

SPAPPL4 – “Procurei fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito, que é, ligá-los 

aos problemas atuais, desde a física quântica, aos universos paralelos, dentro da 

ciência, eu procurei levá-los para outras coisas que eu andei a investigar e que me 

interessavam.” 

SPAPPL5 – “E eles andavam, uns achavam que eu era maluca mas depois iam 

investigar e viam que afinal que não. Mas eles, eu por exemplo dava uma aula de 

manhã e os outros já me vinham dizer: „Ah, então esteve a falar sobre isto.‟. E 

depois juntavam-se e falavam entre eles. Já faziam discussões entre eles e, portanto, 

eu acho que cumpri esse propósito.” 

SPAPPL6 – “Fazer atividades, até já fiz peças de teatro, atividades várias de pintar 

cartazes, fazer coisas com frases de vários pensadores e afixar na escola toda. Pô-los 

a fazer um guião de teatro, fazer um festival de curtas-metragens.” 

Influências 

SPAPI1 – “O meu primeiro ano foi muito mau. Muito, muito, muito mau. Eu acho 

que me condicionou porque eu não tenho até hoje uma boa relação com os colegas 

por causa desse ano.” 

SPAPI2 – (...) eu tenho de facto uma forma de pensar muito universal. Porque eu não 

me importo com as diferenças culturais.” 

SPAPI3 – “Mas eu para poder comunicar, tenho de criar quase que uma ponte de 

identificação de: eu sou igual a ti.” 

 

 

 

 



Grelha de análise de conteúdo da entrevista 8 

Categoria Caracterização do Entrevistado 

Sub-categoria Dados pessoais 

Indicadores Unidades de registo 

 CEDP1 – “47 anos.” 

CEDP2 – “(...) na República do Congo. (...) nasci nesse país (...).” 

Sub-categoria Dados profissionais 

Indicadores Unidades de registo 

Licenciatura CEDPR1 – “Licenciado em Biologia, variante terrestre.” 

Tempo de serviço CEDPTS1 – “16 anos.” 

Tempo na escola 

atual 
CEDPTE1– “16 anos” 

Funções exercidas 
CEDPFE1– “(...) diretor de turma (...).” 

CEDPFE2– “(...) coordenação de ano (...).” 
 

 

Categoria Família 

Sub-categoria Perfil 

Indicadores Unidades de registo 

Pai 
FPP1– “O meu pai era médico (...).” 

Mãe FPM1 – “(...) e a minha mãe era enfermeira.” 

Irmãos 

FPI1 – “(...) eu sou o mais novo de três, somos três, de três filhos dos meus pais 

(...).” 

FPI2 – “O meu irmão mais velho decidiu fazer a sua vida, ia para a tropa 

voluntariamente.” 

FPI3 – “A minha irmã também decidiu ir fazer um curso fora do país. (...)foi para 

fazer enfermagem num país europeu.” 

FPI4 –“Ele na tropa fez o (...) ensino médio com a tropa (...) veio mais cedo que eu e 

fez engenharia no Instituto Superior Técnico. Acabou e trabalhou aqui e regressou 

para Angola.” 

FPI5 –“A minha irmã fez o liceu, deixou de estudar, foi trabalhar. Agora aos 30 e tal, 

40 anos decidiu voltar a estudar (...).” 

 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Evolução 

Indicadores Unidades de registo 

1º Ciclo 

PEE1C1 – “(...) primária, na República do Congo. (...) até à 4ª classe.” 

PEE1C2 – “Estudava numa escola pública, com professores duros, rígidos e que nos 

diziam, mostravam-nos claramente qual era o caminho e não havia hipótese para… 

desviava, havia desvios mas é como se não existissem porque eram logo repostos à 

legalidade, a correção.” 

PEE1C3 – “E éramos chamados à atenção mesmo com formas claras de demonstração 

de: „Não gostamos disso.‟” 

PEE1C4 – “(...) tínhamos os trabalhos de casa, tínhamos de fazê-los porque no dia 

seguinte, se não os fizéssemos, éramos chamados à atenção com rigor (...).” 

PEE1C5 – “(...) os trabalhos de casa porque estavam sempre feitos. Mas o 

comportamento era sempre… Estava sempre lá a brincar, era alegre. Não diria 

hiperativo mas era alegre e brincalhão, estava sempre na brincadeira.” 

PEE1C6 – “De vez em quando havia momentos também de seriedade, na altura das 

avaliações, nós fazíamos os exames do final da 4ª classe, eram as provas durante os 

vários ciclos.” 

2ºCiclo PEE2C1 – “Preparatória (...) em Angola no Huambo.” 

3º Ciclo 

PEE3C1 – “(...) parte da secundária em Angola no Huambo.” 

PEE3C2 – “(...) nós tínhamos o liceu, o básico, o 3º ciclo e depois quando se termina, 

do 9º até ao 12º ano há um módulo que é chamado de pré-universitário – que nós 

chamamos aqui como se fosse o secundário.” 

Ensino Secundário 

PEEES1 – “O final da escola secundária (...) Portugal.” 

PEEES2 – “(...) PGA – Prova Geral de Acesso, que nós fazíamos (...) fizemo-lo e 

depois quando fui inscrever para a faculdade, é que escrevi os cursos (...).” 

PEEES3 – “E eu fiz o 9º e o 10º e quando cheguei cá, com as equivalências, então me 

disseram: „Atenção, vai ter de repetir, você tinha acabado o segundo, o 10º e o 11º, 

então vai ter que refazer o 11º e o 12º aqui.‟.” 

PEEES4 – “E então, repeti cá o 11º e o 12º (...).” 

PEEES5 – “Também tive dificuldades, tive naturalmente. Uma forma de trabalhar 

diferente.” 

PEEES6 – “Lá, na altura, no pré-universitário, nos materiais para trabalhar, livros 

eram-nos dados. Com sebentas, eram ditados, nalguns casos.”  

PEEES7 – “Tínhamos professores de várias nacionalidades. Cubanos, búlgaros, 

soviéticos, mas todos a falar português. Isso é que era interessante.”  

PEEES8 – “E a partir daí, quando vim cá ver um ou outro sistema, os conteúdos eram 

os mesmos, eram outras disciplinas, eram outros professores, era outra vivência, outro 

país. Mas adaptei-me, tive que me adaptar para poder conseguir aquilo que eu queria, 

tive de me adaptar (...).” 

PEEES9 – “Nessa altura, estava mais preocupado em vencer. Claramente. Em dizer: 

„É para fazer mesmo, não é para brincar!‟.” 

PEEES10 – “Era uma escola também boa, uma escola também que tinha disciplina.” 

Ensino Superior 
PEEESP1 – “(...) e faculdade em Portugal.” 

PEEESP2 – “Mas depois correu bem. Formámos logo um grupo interessante de 

trabalhadores e não só.” 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Relação com os elementos da comunidade educativa 

Indicadores Unidades de registo 

Colegas 

PERC1 – “Uma mistura. (...) Tínhamos todos.” 

PERC2 – “Coisas de crianças, é natural que formássemos grupos. Grupos que jogavam 

à bola, grupos que não se interessavam por futebol, grupos que só se interessavam 

pelos berlindes.” 

PERC3 – “Não tínhamos tempo para isso, nem nos preocupávamos muito com isso. 

Nessa altura não estávamos preocupados com isso. Tínhamos todos, basicamente a 

mesma faixa etária, e tínhamos de… convivíamos aí no dia-a-dia (...).” 

PERC4 – “Era boa, era traquinas mas era boa. Sempre boa, nesse aspeto, bons colegas, 

dávamo-nos todos bem, ajudávamo-nos.” 

PERC5 – “ “Dei-me bem com os colegas, formámos grupos de amigos, até hoje 

conversamos, aqueles que vemos aqui, de vez em quando encontramo-nos.” 

PERC6 – “De certeza que existia, só que não manifestavam. Portanto, os da turma não 

manifestavam. Agora na escola existia. Existia inclusive no futebol, nós percebíamos 

isso não é?” 

Professores 

PERP1 – “Havia brancos e negros.”  

PERP2 – “Nacionais e estrangeiros, havia.” 

PERP3 – “(...) de forma igual. Todos nós levámos as reguadas (...).” 

PERP4 – “Era uma boa relação, era boa.” 

PERP5 – “Era desafio porque dava trabalho a eles e eles sabiam que aquele aluno 

tinha potencial mas que estava preocupado com outras coisas, com outras áreas, com 

a brincadeira, em relação às aulas com a conversa.” 

PERP6 – “Nada de faltas de respeito, nada de faltas de educação, não. Sempre 

saudável.” 

PERP7 – “(...) a presença dos professores é muito mais marcante. A autoridade era 

muito mais marcante, que era o professor.” 

PERP8 – “Lembro-me muito bem da professora de francês, o professor de filosofia, a 

professora de português, o professor de socorrismo, de biologia, de química…” 

PERP9 – “ “Trabalho, respeito, alegria no trabalho. Estávamos à vontade mas 

trabalhávamos também. Conseguiram colocar-nos a trabalhar, estávamos bem-

dispostos. (...) sempre com incentivos, motivação para ultrapassarmos. Isso é verdade. 

Isso é mesmo uma… foi uma escola que me marcou pela positiva.” 

Funcionários 

PERF1 – “Não me apercebia muito deles.” 

PERF2 – “Os funcionários tinham as suas funções mas de qualquer forma, sempre que 

houvesse algum desvio, alguma alteração qualquer à ordem normal da escola, ou à 

regra normal, às normas, os funcionários passavam a informação sempre aos 

professores.” 

PERF3 – “Não abordavam os alunos por abordar. Havia sempre uma hierarquia, os 

níveis e cada um sabia que tinha que seguir aquela cadeia, para não haver falhas.” 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Influências 

Indicadores Unidades de registo 

Família 

PEIF1– “Sempre tive apoio familiar. Sempre, sempre, sempre, sempre. Dos pais, dos 

irmãos (...).” 

PEIF2– “Como qualquer pai, a expetativa é que os filhos pudessem seguir as carreiras 

que gostassem primeiro, nunca impuseram vontades. „Vai para aquela área, vai para 

aquele curso ou faz medicina.‟.” 

PEIF3– “(...) mas que tivéssemos a formação ideal necessária que quando tivéssemos 

idade para tomar as decisões, ou preparados para tomar as decisões, que tomássemos 

as melhores para podermos ser felizes com aquilo que estávamos a fazer.” 

PEIF4– “(...) sentia mais a preocupação a preocupação natural da minha mãe, nesse 

caso, dado que perdi o meu pai cedo, da minha mãe estar mesmo em cima em termos 

de estudos: „Vai estudar!‟ ou „O que é que queres fazer?‟.” 

PEIF5– “E eu em Angola com a minha mãe, ela só tinha que pensar naquele filho que 

ali estava. Claro que pensava nos outros, mas quem estava em casa era eu e então 

tinha maior atenção, maior cuidado, os alertas constante e, claro na adolescência 

também.” 

PEIF6– “(...) sentava-se ao lado, quando eu tinha mais dificuldades, não é, „eu não 

percebo aqui‟ e ela ia lá e ajudava-me.” 

PEIF7– “(...) depois quando fui inscrever para a faculdade, é que escrevi os cursos: 

„Vou pôr primeiro para biologia. E depois o que é que eu vou pôr? Eu gosto de 

ciências. O meu pai era médico, vou pôr medicina. Já que a minha mãe é enfermeira, 

também é a mesma área.‟.” 

PEIF8– “Por causa da guerra. Porque estava na iminência a ida para a tropa. (...) 

Portanto, não havia perspetivas futuras, era combatente. (...) Ela decidiu, eu refilei, 

não gostei, não queria vir: „Então vais à experiência.‟. Eu disse: „Ok, então à 

experiência eu vou.‟.” 

Vários 

PEIV1– “Tanta gente, tanta coisa.” 

PEIV2– “(…) muito conhecimento, muita experiência de vida.”  

PEIV3– “(…) foram os meus pais, foram os meus irmãos, foram uns primos meus, 

foram tios meus, foi a família, foram os amigos, foram os professores, foram os 

colegas, foram muitos.”  

PEIV4– “Nós bebemos de várias fontes.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A escolha 

Indicadores Unidades de registo 

Motivações 

FAM1 – “Porque gosto do mundo animal.” 

FAM2 – “É interessante, não só a nível da morfologia, da fisiologia, mas também a 

nível do comportamento, da etologia, da ecologia. Portanto, são várias áreas que são 

muito interessantes e de que eu gosto.” 

FAM3 – “Não, não, não. Nem me passava pela cabeça ser professor.” 

FAM4 – “(...) meu estágio de limnologia, de sistemas lênticos, sistemas de água: 

albufeiras, lagoas, lagos. Estava num projeto (...). Eu também já estava cansado de 

estar a trabalhar com projeto: projeto, projeto, projeto. Também tinha uma bolsa, da 

fundação da faculdade de ciências.” 

FAM5 – “(...) fartei-me um bocadinho da vida dos projetos. O projeto é uma 

dependência que não é, em termos de segurança para quem está a trabalhar, para 

quem gosta das coisas certinhas, não é porque: ora hoje há financiamento, ou já não 

há financiamento.” 

FAM6 – “E eu decidi: „Olha, não quero mais nada com isso.‟ E falei, na altura, com a 

minha orientadora de estágio: „Orientadora, estou cansado disto e vou fazer outra 

coisa diferente.‟. „Então o que é que vais fazer?‟. „Não sei.‟.” 

FAM7 – “(...) foi uma colega de faculdade, de estágio que me disse que se 

candidatou também aqui, que sabia que havia uma vaga. Candidatou-se. „Olha, eu 

consegui um lugar no Colégio X. Tu não queres ir ao… Há uma vaga no Colégio Y, 

em Manique, tal tal.‟. Eu disse: „Mas eu vou lá fazer o quê? Eu não quero nada 

disso!‟. E então ela disse-me que havia. Eu disse: „Ah, está bem‟.” 

FAM8 –“(...) decidi continuar porque gostei da experiência.” 

FAM9 – “Gostei principalmente da relação que é estabelecida entre os 

intervenientes: o professor e o aluno.”  

FAM10 – “Basicamente, este contacto, este descobrir esta capacidade de transmitir, 

de dar aos outros, fez com que eu despertasse em mim esse bichinho da – que já 

tinha mas, cada vez maior – da ajuda.” 

FAM11 – “De ajudar, de participar, de ver alguém a crescer. E ver o contributo que 

foi dado da minha parte a esta pessoa para alcançar determinados níveis, digamos 

assim. É esta a parte que me cativou muito.” 

Expetativas 

SPAEE1 – “Já foram piores. Mas agora acho que estão a ficar melhores.” 

SPAEE2 – “(...) será mais a nível do poder primeiro, para restaurar este estatuto, 

recuperarmos o estatuto de professores.” 

SPAEE3 – “Pois mudar o estatuto do aluno já é um bom sinal, uma tentativa de 

mudança. Não quer dizer que seja para já, mas também implica alterar os currículos 

também, das disciplinas.” 

SPAEE4 – “O grau de dificuldade já está a subir, já se sente, já se mexe com as 

famílias nesse sentido, no sentido, vamos sair da inércia, vamos deixar de fazer essa 

vida de „está tudo bem, tenho tudo‟.” 



Formação 

Profissional 

SPAEFP1 – “Depois daquela fase dos seis anos/ sete anos fiz a 

profissionalização.”SPAEFP2 – “Depois comecei a ver isso, a olhar, depois de 

conhecer as didáticas, as teorias científicas da educação, de olhar para a educação 

com outros olhos e, por estar neste meio, comecei a ver isso de outra forma 

também.” 

SPAEFP3 – “A escola propôs-me, porque era professor contratado. (...) „Olha lá, tu 

estás aqui connosco, nós vamos enviar-te para a profissionalização.‟. Do estilo, „ou 

pegas ou largas‟. Eu disse: „Está bem.‟.  

SPAEFP4 – “Na altura estava motivado para esta área e continuo motivado, mas mais 

motivado porque era novo.” 

SPAEFP5 – “Então, fui fazer a profissionalização e achei interessante.” 

SPAEFP6 – “(...) também a área profissional, estando por dentro, sabendo o que é 

que eu estou a fazer em termos de planificação das aulas, em termos de estratégias 

motivacionais dentro da psicologia.” 

SPAEFP7 – “Tentar perceber as dinâmicas dos meios sociais, dentro do espaço 

turma, dentro do espaço ano ou mesmo em tempo de escola e tentar olhar para o 

contexto da comunidade que está á volta desta escola, também percebe-se… cria de 

facto uma grande dinâmica. E a partir daí uma grande motivação também.” 

SPAEFP8 – “Mudou porque anteriormente tinha muito mais o empirismo ou aquilo 

de tentar saber fazer bem.” 

SPAEFP9 – “Mas agora já tenho mais ou menos noção, com a profissionalização, das 

estratégias mais adequadas para os grupos com comportamento x, com 

comportamento y.” 

SPAEFP10 – “(...) depois a leitura dos livros e isso tudo, ajudava-me a perceber 

também que as dinâmicas vão mudando dentro da mesma turma. E constantemente. 

Hoje é assim, amanhã é assim, a estratégia que eu fiz terá de ser readaptada logo no 

momento (...).” 

SPAEFP11 – “(...) correspondeu mas faltou sempre um bocadinho. Faltou porque, 

nós vamos para uma profissionalização, nós vamos para discutirmos temas, 

debatermos questões sociais e queremos ter sempre respostas.” 

SPAEFP12 – “Mas nunca temos „o que é assim‟. Na didática sim, nas ciências, a 

nível científico sim, sabemos que a estratégia é esta, a resposta tem de ser por este 

caminho, a relação tem de ser sempre feita por esta ordem de ideias. Porque as 

outras percebe-se que já está provado cientificamente, mas agora, nessa dinâmica, 

com os jovens, dificilmente se pode dizer que é provado assim.” 

SPAEFP13 – “(...) nós queremos é respostas já! E para aquelas situações, não temos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A relação com os elementos da comunidade educativa 

Indicadores Unidades de registo 

Alunos 

SPRA1 – “Foram uns miúdos espetaculares, foram queridos, simpatiquíssimos.” 

SPRA2 – “Empatia no sentido de que, damo-nos bem, trabalho é trabalho, 

brincadeira é brincadeira. E dentro do trabalho podemos brincar mas também temos 

de saber voltar ao trabalho. É mais nessa base.” 

SPRA3 – “Tem mais a ver com a pessoa, independentemente da origem.” 

Encarregados de 

Educação 

SPRE1 – “Frontal. Claramente. Frontal dentro do bom senso, claro. Não é 

frontalidade no sentido de chocar.  

SPRE2 – “Há verdades que têm de ser ditas e às vezes são duras de dizer. Mas não 

vou dizer de uma forma ríspida. Vou dizer de forma a que eles percebam o que eu 

quero dizer.” 

SPRE3 – “„O objetivo é este, o seu filho não está a atingir esse objetivo. Há isto e 

isto e isto que eu gostaria que falasse com ele. Nesta parte vamos fazer isto, isto, isto 

e isto.‟” 

SPRE4 – “Nunca tive problemas. Com encarregados de educação, por eu ser africano 

ou preto, ou negro, como quiser, nesse sentido. Nunca tive claramente.” 

SPRE5 – “Mas nunca dizem, nunca se fala sobre isso. Há uma aceitação.” 

Colegas 

SPRC1 – “Falamos, trabalhamos, rimo-nos, gozamos, brincamos. Além de 

profissionais, trabalhamos bem.”  

SPRC2 – “Inicialmente com os pares é que houve mais choques. Inicialmente 

houve.” 

SPRC3 – “(...) não percebi na altura. (...) Com os lugares, se calhar com as 

competências de cada um. Se calhar com outras motivações no sentido de: „É um 

lugar vago, é um lugar que está aqui alguém à experiência. Ainda por cima é preto. 

Tem alguém que quererá possivelmente ocupar aquele lugar, um amigo meu, 

portanto vou dizer que aquilo não é bem, não é bom, faz isso, assado, cozido.‟ Não 

sei se foi assim ou não mas deu-me a entender que houve mexidas nesse sentido 

entre pares. (...). Acharam que estava a fazer um bom trabalho, fiquei. (...) Soube 

isso cinco ou seis anos depois quando eu já estava a profissionalização (...). Porque 

ninguém disse nada.” 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A profissão 

Indicadores Unidades de registo 

Visão pessoal 

SPAPVP1 – “Mas a educação sempre esteve presente, aquela vontade de ajudar. 

Sempre esteve presente. Mas aí com mais maturidade, se calhar, da minha parte.” 

SPAPVP2 – “(...)o de origem africana pode ter essa empatia num sentido amplo mas 

tem alguém que possa ser o meu modelo, que possa seguir, mas não quer dizer que 

se torne mesmo um modelo para ele. Porque ele depois pode dizer: „Bom, mas eu 

não quero trabalhar e este obriga-me a trabalhar.‟. E os outros podem dizer, „esse é 

um chato, ainda por cima é preto.‟” 

SPAPVP3 – “Não, porque eu não ligo. A sério, eu passo à frente.” 

SPAPVP4 – “Não, porque eu não os vejo, não estou a pensar nisto. Percebe? Porque 

se eu pensar neles de certeza que vou descobri-los.” 

SPAPVP5 – “Porque ficamos focalizados neste estímulo. Portanto, reduzimos grande 

parte da nossa capacidade de raciocínio só a esta parte, a tentar descobrir de onde é 

que vem o ataque. (...) Se nós queremos olhar para ali, vamos encontrar de certeza. 

(...) Mas eu não quero olhar para ali, não vou sequer olhar para ali. Porque tenho 

outros estímulos muito mais fortes que me fazem não pensar nisto.” 

SPAPVP6 – “Claramente, porque senão, não se consegue fazer nada. Mais vale 

abandonar. E fazer a lecionação noutro país. Ou seja, no contexto africano. Mas aí 

terei o quê? Terei o europeu que lá está também com a mesma dificuldade, se calhar 

a pensar da mesma forma. É cá e lá.” 

SPAPVP7 – “Preocupado em que eles saibam pensar.” 

SPAPVP8 – “Porque a memorização é muito boa, eu gosto muito, é uma das técnicas, 

das estratégias de estudo mas não é única. Eu prefiro, eu gosto que eles 

compreendam aquilo que estão a fazer, estão a conhecer, estão a aprender. E depois 

podem utilizar a memorização para trabalhar, para adquirir esse conhecimento.” 

SPAPVP9 – “Basicamente o raciocínio. No sentido de, primeiro saber o que é bem e 

depois poder estabelecer as relações que queiram.” 

SPAPVP10 – “Duro, exigente, sim, também. Testes difíceis? Sim. Porque nada é feito 

facilmente. Nada, nada, nada.” 

SPAPVP11 – “Especialmente os nossos jovens, não sabem resolver os problemas. 

Alguns não sabem. Porquê? Porque as coisas são muito fáceis de obter. As respostas 

são dadas, não por ele, por outros que querem brilhar. E eles já têm a resposta. Nem 

sequer pensou, não quis pensar. Dá trabalho pensar.” 

SPAPVP12 – “E fico fulo com quem – segundo eles – fico fulo com quem me diga 

para eu pensar. Dá muito trabalho. Eles não querem pensar. Então a partir daí, 

digamos, obrigo-os a pensar. Então tudo se torna mais difícil para eles. Mas quem 

participa, quem alinha, consegue.” 

SPAPVP13 – “A educação básica é da família.” 

SPAPVP14 – “A nossa educação é que é mais a nível da sociedade, a nível de 

dinâmicas sociais de grupo e educação a nível de tentar ajudar também na atribuição 

de valores.” 

SPAPVP15 – “Não se faz grandes mudanças, a escola não consegue mudar, a escola 

nunca pode substituir a família. Primeiro a família e depois está a escola a apoiar, a 

ajudar.” 

SPAPVP16 – “Enquanto as famílias preferirem a escola ou delegarem tudo à escola é 

difícil mas também a sociedade leva a isso.” 



SPAPVP17 – “(...) a pessoa tem de se adaptar ao contexto, sim, de facto. Mas não 

pode perder os seus valores, os seus princípios.” 

SPAPVP18 – “Que profissão é esta? É aquele que dá a cara e leva duas ou três vezes? 

É enxovalhado constantemente? Ou é aquele que está aqui presente em todos os 

momentos das crianças? Das crianças e jovens e dos adultos. Ajudá-los a serem 

alguém. A trabalhar com o trabalho deles.”  

SPAPVP19 – “A própria sociedade olhar para a profissão de professor de outra 

forma. E não como sendo sorvedores de dinheiros do estado. Os que não fazem 

nada, que têm sempre férias, os que são os primeiros a abater numa escola. A abater 

no sentido, alunos, encarregados de educação e governo. Mas acho que isso está a 

mudar. Sinto que está a mudar também.” 

SPAPVP20 – “Portanto, não há uma consistência, não há uma leitura, não há um 

produto, não se faz uma avaliação daquilo que foi mexido. Se foi bem mexido é para 

manter, se foi mal mexido então é para alterar. Agora, se está bem ou se está mal, 

então não interessa, interessa é que eu levei com a minha ideia politica que mudou.” 

Percurso 

SPAPP1 – “Liguei para a escola, para aqui. Disseram para me apresentar no dia 1 de 

Setembro às 8h.” 

SPAPP2 – “Lá chamaram-nos, falámos com, na altura que era, o diretor 

administrativo. E „sim, então ficará cá à experiência‟.” 

SPAPP3 – “(...) como era novato, estava cheio de força, de motivação por continuar a 

ajudar esse projeto, colaborei também com o projeto educativo da escola. 

Prática letiva 

SPAPPL1 – “Depois fui começar as aulas, preparar as minhas aulas pela primeira 

vez. Para mim, preparar aulas, não sabia, o lado da pedagogia não tinha 

conhecimentos nenhuns, sem teorias nenhumas, sem o mínimo. Depois os colegas 

também é que me ajudaram.” 

SPAPPL2 – “Estava nervoso. Claramente estava nervoso.” 

Influências 

SPAPI1 – “Lembro-me de ela ter falado sobre isso à tarde e depois à noite eu disse à 

minha tia: „Olhe, acontece isto e isto. O que é que tu achas?‟. „Então vai, vai à luta, 

vai em frente.‟. „Está bem.‟. 

SPAPI2 – “Agora as experiências que eu tive de vida, disseram-me que não há nada 

com facilidade. Não se obtém nada com facilidades. Pelo contrário, estraga-se muita 

coisa. Não ensinamos ninguém a resolver problemas. Se for tudo fácil ninguém 

resolve problemas e depois aí é que vêm os problemas. Porque perante as situações, 

as pessoas não sabem resolver os problemas.” 

SPAPI3 – “Valores, tem que ter. Dentro dos valores, aspetos, eu digo o respeito, 

principalmente. Este é o fundamental passo para poder ter uma boa avaliação com 

outra pessoa. O respeito não é submissão. É compreender o ponto de vista mas 

também é saber dizer que não é assim. E o outro também tem que aceitar.” 

SPAPI4 – “Amizade, solidariedade, disciplina. Rigor, senão não se consegue. Há 

muitos outros, os valores aqui são complementares uns aos outros. Não podemos 

dizer só aquele, são vários que estão aqui por trás na formação dessa pessoa. Senão 

não conseguimos. Para mim, é assim que eu vejo.” 

SPAPI5 –“Primeiro os meus pais. O meu pai, até aos meus 10 anos e a minha mãe. 
Muito forte a minha mãe. (...) Depois os meus irmãos. (...) Também os amigos, 

verdadeiros amigos, os colegas. Tenho colegas aqui também a quem se deve o facto 

de eu ainda estar aqui. (...) A minha mulher, depois agora são os meus filhos (...).” 

 

 

 



Grelha de análise de conteúdo da entrevista 9 

Categoria Caracterização do Entrevistado 

Sub-categoria Dados pessoais 

Indicadores Unidades de registo 

 
CEDP1 – “Tenho 52 anos.” 

CEDP2 – “(...) em S. Tomé e Príncipe, que é a minha terra (...).” 

CEDP3 – “(...) na Ilha do Príncipe, do qual sou natural(...).” 

Sub-categoria Dados profissionais 

Indicadores Unidades de registo 

Licenciatura CEDPR1 – “Licenciatura em Educação Física.” 

Tempo de serviço 
CEDPTS1 – “Cá em Portugal, 18 anos.” 

CEDPTS2 – “(...) em S. Tomé e Príncipe (...) lecionei durante 6 anos.” 

Tempo na escola 

atual 
CEDPTE1– “18 anos” 

Funções exercidas 

CEDPFE1– “(...) coordenador também de Educação Física (...).” 

CEDPFE2– “(...) já fui diretor de turma (...).” 

CEDPFE3– “(...) coordenador de curso e de professores.” 

CEDPFE4– “(...) tutor.” 

 

Categoria Família 

Sub-categoria Perfil 

Indicadores Unidades de registo 

Pai 
FPP1– “(...) o meu pai era eletricista (...).” 

FPP2– “O meu pai tinha a 4ª classe (...).” 

FPP3– “(...) era chefe de eletricista na Ilha do Príncipe.” 

Mãe FPM1 – “A minha mãe, aquilo ficou 2ª classe, penso eu.” 

Irmãos 

FPI1 – “ Porque todos os meus irmãos mais velhos acabaram a 4ª classe e foram 

aprender o ofício do meu pai.” 

FPI2 – “(...) na minha família, eu sou a única pessoa que tem a licenciatura feita.” 

FPI3 – “Somos sete. Cinco rapazes e duas mulheres.” 

FPI4 – “Ficaram na 4º classe e aprenderam a profissão de eletricista e houve um 

outro que depois foi estudar para S. Tomé que fez tipo de técnico agrícola, lá mesmo 

em S. Tomé. Mais de resto, eram eletricistas, foram trabalhar.” 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Evolução 

Indicadores Unidades de registo 

1º Ciclo 

PEE1C1 – “(...)na Ilha do Príncipe, do qual sou natural, e lá concluí os estudos 

primários.” 

PEE1C2 – “Era uma escola do Estado Novo, na altura.  

PEE1C3 – “Como é que era o professor… era uma monodocência (...).” 

PEE1C4 – “(...) era um ensino muito diretivo, que obrigava-nos a saber mais coisas de 

Portugal do que da própria nossa terra.” 

PEE1C5 – “(...)o que nos transmitiam, que era só de fora. E porque, coisas mesmo da 

terra, quase não nos transmitiam nada. Era tudo de fora, sobretudo Portugal que era a 

sede do império.  

PEE1C6 – “(...)na escola de padres. Padres portugueses, claro.” 

PEE1C7 – “Depois, 3ª e 4ª classe é que eu fui para a escola estatal mas a professora 

que lecionava era são-tomense.” 

PEE1C8 – “(...), quando o meu pai me questionou: „Fizeste a 4ª classe…‟. E eu disse: 

„Não, eu não quero aprender a sua profissão, eu quero estudar‟.” 

PEE1C9 – “(...) havia uns explicadores que a gente chamava de „escola de mato‟. Que 

não era reconhecido pela administração. Mas no meu caso, eu nunca tive necessidade 

de ir para estes explicadores porque eu me aplicava nos estudos, ouvia o que a minha 

mãe dizia e… só com os professores.” 

PEE1C10 – “(...)gostava muito de desporto e comecei por ser jogador de futebol.” 

PEE1C11 – “(...) eu pertencia à mocidade portuguesa (...).” 

2ºCiclo 

PEE2C1 – “Depois vim para a ilha de S. Tomé onde completei os liceus.” 

PEE2C2 – “Saí do Príncipe, fui para S. Tomé.” 

PEE2C3 – “(...) no Príncipe não havia continuação dos ciclos (...). 

PEE2C4 –”(...) na altura o governo colonial, o governador, criou em S. Tomé e 

Príncipe, um lar para estudantes da Ilha do Príncipe. Porque eu não tinha nenhuma 

família em S. Tomé.” 

PEE2C5 – “(...) eu fiz a 4ª classe em 1970. E os meus pais, como eu não tinha 

ninguém em S. Tomé, não tinha posses sequer para ir estudar em S. Tomé (...).” 

PEE2C6 – “E nos dois primeiros anos, de „70 até ‟72, para não estar em casa a chatear 

a minha mãe, fui trabalhar, a pedido do meu pai – como tinha conhecimento – num 

hospital. (...) era uma coisa ligada à datilografia.” 

PEE2C7 – “Então o governador, de quando em vez, ia fazer visita à outra parte da ilha. 

Então a minha mãe e um grupo de senhoras, esperou o governador lá e foi pôr essa 

questão: „Nós já somos burras, não queremos que os nossos filhos também fiquem 

burros!‟, (...) „Todos já fizeram a 4ª classe, não temos possibilidades de mandar para 

S. Tomé…‟. Foi assim é que foi criado um lar de estudante no Príncipe.” 

PEE2C8 – “Na altura o governador era o Silva Sebastião, garantiu às senhoras que ia 

montar uma telescola, no Príncipe (...).” 

PEE2C9 – “(...) as lições, bobines, tudo, saía aqui do Porto, de Vila Nova de Gaia. (...) 

E ia até à Ilha do Príncipe. Depois havia duas pessoas que acompanhavam a lição. Na 

altura, como havia os militares portugueses lá, então esses que eram já alferes e que 

eram oficiais, então eles é que acompanhavam lições.” 

PEE2C10 – “Foi assim. Quando nós completámos dois anos da telescola, tínhamos que 

ir para S. Tomé. Criaram esse lar de estudantes especificamente para os alunos do 



Príncipe.” 

PEE2C11 – “Nós tínhamos matemática, português, história, geografia… todas as 

disciplinas. E durante os primeiros 45m passava o filme, depois eram distribuídas 

umas folhas que acompanhavam a lição. Então os professores simplesmente tiravam-

nos as dúvidas e esclareciam-nos melhor os conteúdos das coisas.” 

PEE2C12 –“(...) acabei a telescola, vim para S. Tomé, para liceus e albergavam no lar 

estudantes (...).” 

3º Ciclo 

PEE3C1 – “E depois em S. Tomé, pronto, continuei, fiz o liceu, fiz o 7º ano…” 

PEE3C2 – “Tínhamos um responsável do lar, tanto um homem, como uma mulher… 

Aliás eram um casal que tomava conta de nós. Nós íamos para a escola, pronto 

depende do horário, de manhã ou de tarde, comíamos lá, dormíamos.” 

PEE3C3 – “No liceu, naquela altura, tinha muitos professores portugueses, tinha. (...) 

sobretudo oficiais que já tinham feito os cursos de 7º ano, também eram professores 

de liceu. Também não havia assim muitos são-tomenses como professores, porque 

estávamos a falar de liceu. Já era um nível já elevado, não havia muitos.” 

PEE3C4 – “Eu quando fui para S. Tomé estudar, fui no ano de ‟73, ano letivo de 

„73/‟74 (...).” 

PEE3C5 – “(...) em ‟74 deu-se o 25 de Abril, foi uma altura um bocadinho conturbada. 

Conturbada porque foi a saída dos professores.” 

PEE3C6 –“S. Tomé e Príncipe aceitou essa diplomacia em termos educacionais com 

muitos professores cubanos que vieram substituir os portugueses. E também alguns 

são-tomenses que estavam a estudar também fora, sobretudo aqui em Portugal (...) 

foram também apoiar o movimento cívico.” 

PEE3C7 – “Eu depois de estar no 3º ano de liceu, que hoje em dia é o 9º ano, entrei na 

vida desportiva, como… de atletismo.  

PEE3C8 – “(...) não fui mau porque eu devo dizer que representei o país em muitas 

competições.” 

PEE3C9 – “Em 1983, o primeiro campeonato do mundo de atletismo que se realizou 

em Helsínquia, eu é que fui representar S. Tomé e Príncipe. Depois fui para muitas 

provas internacionais.” 

Ensino Secundário 

PEEES1 – “Depois vim para Portugal. Para fazer a licenciatura, tinha que fazer o 12º 

ano aqui em Portugal.” 

PEEES2 – “Porque eu, por exemplo, na altura já tinha feito o 7º ano, desde 1979, mas 

não vim logo estudar.” 

PEEES3 – “Fiquei a fazer atletismo de alta competição.” 

PEEES4 – “Porque quando eu fiz o 7º ano, fiz também um curso de agentes do centro 

de educação física para dar aulas.” 

Acesso ao Ensino 

Superior 

PEEAES1 – “(...)eu vim em ‟83 no estágio para preparar para o campeonato do mundo. 

Depois, como eu lhe disse, voltei e só em ‟85 é que vim.” 

PEEAES2 – “(...) quando eu voltei do campeonato do mundo para S. Tomé, tive um 

encontro com o governo (...). (...) dado um momento da conversa, eu exortei-os: „eu, 

quando quiser vir embora estudar, como é que é?‟. E eles disseram: „Você pode 

escolher qualquer país do mundo para ir estudar porque você é o nosso símbolo, você 
é a nossa bandeira, você representa-nos.‟.  

PEEAES3 – “Até lhes disse: „ Olhe, eu quero vir embora para Portugal porque eu até 

deixei já aqui algumas orientações, que eu quero vir continuar, vir correr no 

Sporting…‟. E então, pronto, disseram-me logo: „não, você pode escolher qualquer 

país.‟. 

PEEAES4 – “Mas eu disse, eu tinha o campeonato africano em ‟85, só depois (...). E 



eu disse: „Olha, agora eu vou para outra etapa. Agora eu vou acabar os estudos.‟. Mas 

logo a minha mãe perguntou: „Onde é que tu vais?‟, eu disse: „vou para Portugal.‟, 

„Ah!‟.” 

PEEAES5 – “(...) naquela altura Portugal tinha à disposição em S. Tomé e Príncipe, 

creio, cerca de 40 a 50 bolsas por ano.” 

PEEAES6 – “(...) depois de chegar aqui em ‟85, não é, como disse, tínhamos que fazer 

o ano 0. Que foi o 12ºano.” 

PEEAES7 – “(...) esse meu colega que estava cá, morava com ele. Como ele já 

preparou-me o quarto e a casa (...).” 

PEEAES8 – “(...) ele foi ao aeroporto me procurar, em ‟85 e levou-me para casa. No 

dia seguinte, fomos à embaixada para entregar os papéis e para formalizar a bolsa 

com a cooperação. E levou-me para a escola onde ia fazer o 12º, que era mesmo em 

Algés e pronto.” 

PEEAES9 – “Essas primeiras coisas é a base de sucesso aqui entre nós. Eu não tive 

esse problema, o meu colega foi-me procurar no aeroporto, „vais morar aqui.‟, levou-

me à cooperação, levou-me à embaixada, levou-me à escola, ajudou-me a fazer a 

matrícula, pronto.” 

PEEAES10 – “(...) eu tive de fazer o 12º ano, como disse, e o nosso problema não era 

problema de média, mas tinha que terminar as três disciplinas com notas positivas. 

Depois já tínhamos a bolsa garantida para entrar na universidade. Porque vínhamos 

no âmbito da cooperação (...).” 

PEEAES11 – “Entrei para a faculdade em ‟86.” 

PEEAES12 – “(...)eu quando cheguei, em ‟85, além da parte escolar eu fui apresentar-

me logo no Sporting.” 

PEEAES13 – “(...)depois comecei a treinar no Sporting, não é? Ainda estava no 12º, 

ainda muito mais fácil porque eu estudava, eram três disciplinas só, era de manhã.” 

Ensino Superior 

PEEESP1 – “Depois entrei na faculdade. Mais cinco anos e fiz a licenciatura em 

educação física.” 

PEEESP2 – “E depois do interregno, eu fiz uma pós-graduação ligada a projetos 

relacionados com a atividade de emigração.” 

PEEESP3 – “(...) porque havia na nossa cabeça, onde nós podíamos vir a estudar bem, 

era em Portugal.” 

PEEESP4 – “Não tínhamos outro horizonte, em termos de outros países, para vir 

estudar. (...) Portugal para nós é que era o nosso marco, era a nossa orientação. Com a 

saída dos portugueses, quem nos orientava, e a chegada dos cubanos perturbou-nos 

um bocado.” 

PEEESP5 – (...) os estudantes eram para ir estudar em Cuba. Estudante para ir estudar 

na União Soviética, o dito bloco de leste na altura. E havia a nossa tradição, tanto 

nossa, como dos nossos pais, sítio bom para vir estudar, onde se aprende, é Portugal. 

Porque é aí é que está a matriz, não é outros países.” 

PEEESP6 – “(...) os pais, os mais velhos que sabiam, havia muita relutância de deixar 

os seus filhos vir estudar num outro sítio que não fosse Portugal, nomeadamente para 

Cuba, para a União Soviética, para a Bulgária, para a Checoslováquia, aqueles países, 
havia muita relutância.” 

PEEESP7 – “(...) estava à espera de uma oportunidade de vir a Portugal estudar.” 

PEEESP8 – “Mas eu tinha um lema, tudo o que eu entrava era para ganhar. Se eu 

entrei nessa da licenciatura, tinha que ganhar.” 

PEEESP9 –“(...) na faculdade, era outra realidade, não é?”  

PEEESP10 – “(...) práticas, não tinha problema, porque era muito bom no atletismo, 

natação, basquete, vólei e depois também tinha rugby, todas as disciplinas 



propedêuticas, práticas.” 

PEEESP11 – “Mas depois tínhamos as teóricas, não é? As anatomias, as fisiologias, 

essas coisas todas, não é? Tinha mesmo que batalhar.” 

PEEESP12 – “Mas eu fiz no Sporting dois anos só. Porque os estudos começavam a… 

e a minha prioridade era estudar.” 

PEEESP13 – “(...) o curso, era exigente, sobretudo as práticas.” 

PEEESP14 – “(...) eu não dizia que tinha frequentado uma formação em S. Tomé, mas 

os professores quando me viam, pediam-me muitas das vezes, já no 1º ano, se eu 

pudesse orientar uma aula prática.” 

PEEESP15 – “De atletismo já eu… Todas as técnicas, dominava, mesmo o volley e o 

basquete. Porque esse curso em S. Tomé era muito mais prático.” 

PEEESP16 – “(...) quem nos fez o curso foram os cubanos e naquele ano, da 

cooperação cubana em termos desportivos, os melhores treinadores é que eles 

mandaram para S. Tomé, então consegui aprender muito bem. e quando vim fazer o 

curso, já não era novidade, foi o que foi. “ 

PEEESP17 – “Os três primeiros anos eram tronco comum, da licenciatura.” 

PEEESP18 – “(...) nos últimos dois anos podia ir para ergonomia ou para dança, ou 

para educação especial de reabilitação, ou para educação física mesmo, pura prática, 

parte pedagógica. “ 

PEEESP19 – “É por isso que a minha licenciatura é licenciatura em educação física, a 

especialidade do ramo de educação especial e reabilitação.” 

PEEESP20 – “Acabei a licenciatura.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Relação com os elementos da comunidade educativa 

Indicadores Unidades de registo 

Colegas 

PERC1 – “Havia uma mistura, tanto dos miúdos de S. Tomé e Príncipe como os 

miúdos de origem também branca, os portugueses, estudávamos todos na mesma 

sala.” 

PERC2 – “Dávamo-nos bem, dávamo-nos bem.” 

PERC3 –“(...) quando eu fui estudar para S. Tomé. (...) quando nós pensamos que a 

questão de integração é só quando nós estamos no estrangeiro, estamos a conviver 

com outras etnias, não. (...) pelo facto de nós passarmos de Príncipe a S. Tomé, como 

nós não tínhamos lá ninguém, foi também, para nos integrarmos, não foi um processo 

fácil.”  

PERC4 –“(...) Quase um ano, dois anos depois é que começámos a conhecer os 

amigos, os colegas. Não foi assim muito fácil. Porque tínhamos tendência a estarmos 

só nós que nos conhecíamos.” 

PERC5 – “(...)não houve nenhum atrito porque sempre fui uma pessoa de 

relacionamento fácil.” 

PERC6 – “(...) eu depois de chegar na escola em Algés, para estudar o 12º, não é, eu já 

era mais velho do que todos.” 

PERC7 – “Miúdos de 16/17 anos e eu já sabia o que é a vida.” 

PERC8 – “Muitas das atitudes que eles tinham eu dizia: „Epá, isso não é próprio, quer 

dizer…‟. E eu destacava-me, reservava-me, porque dizia „bem, também são 

adolescente, de 17 anos, não é? Não sabem a responsabilidade.‟.” 

PERC9 – “(...) obviamente já tinha deixado de estudar há algum tempo, para vir 

apanhar o ritmo não era fácil, eu colaborava com eles, não tinha problemas em dizer 

que tinha dificuldade nisto. Embora sendo mais velho, eram mais novos, é desde essa 

altura que eu reparei do povo português, da sua solidariedade.” 

PERC10 – “Porque eram miúdos de 16/17 anos, eu tinha 22 anos, mas chegava ao pé 

deles, acolhiam-me. Eu dizia: „epá, tenho essa dificuldade.‟ É que é curioso, 

convidavam-me para ir para casa deles para estudarmos juntos, que é para apanhar o 

ritmo.” 

PERC11 – “Eu nunca tinha ido a uma biblioteca, mas aqui a gente ia muito à biblioteca 

reunir, fazer trabalhos de grupo, aquelas coisas aprendi com eles.” 

PERC12 – “(...) eu pensava que ia ter alguma hostilidade.” 

PERC13 – “E na faculdade não tive problemas de integração, mesmo com os colegas, 

depois tinha de se fazer trabalho em grupo e foi curioso para mim, porque naquela 

altura não tínhamos computador, tínhamos aquelas máquinas de datilografar. E eu já 

sabia porque serviu-me no hospital.”  

Professores 

PERP1 – “Porque são pessoas que fizeram do magistério primário, naquela altura e o 

programa de ensino era todo sobre história, geografia, tudo era de Portugal.” 

PERP2 – “(...) nunca tive nenhum problema com os professores (...).” 

PERP3 – “(...) quando os cubanos chegaram em S. Tomé, pronto, como houve uma 

mudança de regime na altura, não foi muito fácil a gente recebê-los porque eles 
estavam a falar espanhol. Nós não percebíamos.” 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Influências 

Indicadores Unidades de registo 

Família 

PEIF1– “Sempre incentivaram.” 

PEIF2– “O que é curioso, a minha mãe, que tinha menos estudos, ela é que dizia. Ela é 

que punha-nos a ir para a escola, percebe?” 

PEIF3– “(...) a minha mãe dizia: „Eu já sou burra, não quero que vocês fiquem 

burros!‟.” 

PEIF4– Era aí, a nossa mãe .O meu pai, ok, dava apoio, „vai para a escola‟, mas quem 

era o motor de pôr a malta: „tem que estudar!‟, „tem que estudar!‟, „tem que 

estudar!‟(...)” 

PEIF5– “Curioso é que ela obrigava-nos a fazer o trabalho de casa, mas com ela não 

conseguíamos tirar dúvidas porque ela não sabia ler mas eu tinha que estudar. (...) Ela 

não sabia ler, não sabia explicar, mas tinham que estudar. Aquela hora de estudo, 

porque ela queria, que ela já é burra mas não queria que os filhos também fossem 

burros.” 

PEIF6– “Havia um ditado que a minha mãe sempre dizia: „Viver não custa, saber é 

que é!‟. E desde muito novo, incutia-me.” 

PEIF7– “Quando chegava num sítio que é estranho, não é, primeiro conhecer e, uma 

coisa que a minha mãe sempre me ensinava e que eu sempre meti na cabeça: 

„Aprende e deves estar com pessoas que sabem mais que você, para aprenderes.‟. E 

saber escolher os amigos.” 

PEIF8– “(...) dependia muito de nós o nosso comportamento, saber estar para o futuro. 

Então os conselhos, sobretudo que a minha mãe dava-nos é isso. Tem que saber estar, 

saber comportar e aprender sempre com quem sabe mais. E sempre foi o lema a 

seguir.” 

PEIF9– “A minha mãe dizia que eu tinha que estudar. Porque eu nas férias ia ao 

Príncipe e pronto, lá a minha mãe motivava-me, como eu estava a estudar e gostava, a 

minha mãe foi uma das grandes impulsionadoras.” 

PEIF10–“(...) no Príncipe, por razões de aculturação portuguesa, (...) para eu aprender 

a falar o dialeto da minha terra, eu não ouvia os meus pais a falarem isso em casa. 

Tinha que ser com a minha avó com quem eu ia para a roça.(...) E nós em casa, os 

pais só falavam português.” 

Sociedade 

PEIS1– “(...) nós éramos crianças mas adultos.” 

PEIS2– “(...) eu naquela altura já sentia o que era a PIDE colonial. (...) no Príncipe(...) 

iam lá os turistas italianos de férias. Quem acompanhava, éramos nós garotos (...). E 

eles iam lá fazer muita pesca submarina e íamos passear com eles, claro. (...)v aparece 

lá um… era a PIDE, lá um da capitania a dizer que nós não podíamos andar com os 

estrangeiros.” 

PEIS3– “E eu voltei-me para essas autoridades e disse: „Mas se eles são estrangeiros, 

porque é que eles vêm para a nossa terra?‟, mas muito assim inocentemente. E volta 

um PIDE e diz: „Ah o senhor está armado, o senhor aqui é o político.‟. (...) Eles 

quiseram-me sancionar.” 

PEIS4– “Porque andávamos com esses italianos e eles falavam-nos muito na altura 

que era bom que nós estudássemos para nós sermos alguém amanhã, „na vossa terra‟, 

mas que era bom continuar a estudar.” 

PEIS5– “Porque depois diziam aos nossos pais que o português é que é bom. Porque o 

seu filho não pode falar outra língua. „Porque a outra língua é língua de bicho. Não é 



bom.‟.” 

PEIS6– “(...) culturalmente, o homem são-tomense tem que sentar à mesa com prato e 

com talheres e com guardanapo à frente. (...) quando o pai senta à mesa, toda a gente 

tem que estar na mesa. Só se levanta da mesa quando o pai levantar.” 

PEIS7– “(...) quando eu saí de Príncipe para S. Tomé (...) consideravam-me já até uma 

elite. Porque era o primeiro grupo a sair do Príncipe e a ir estudar para S. Tomé, 

aprender as coisas, a ter conhecimento.” 

Professores 

PEIF1– “E eu próprio não conhecia os meus dotes ligados ao atletismo. E na altura, o 

meu professor de educação física era um militar português – recordo-me – e disse-me: 

„Ó X, era bom que fosses para atletismo, fazer provas conjuntas de atletismo.‟. 

Porque eu gostava só de futebol (...).” 

PEIF2– “Então fui, para o Estádio Nacional. E havia uma prova combinada (...). Mas 

ganhei a corridas e ganhei ao salto. Ainda recordo bem e o meu professor dizia: 

„Estás a ver?‟.” 

PEIF3– “Eles registavam. Naquela altura eram muito boas marcas, eu era bom. E 

incentivavam-me para eu ir para atletismo. Eu bem dizia: „Isso cansa muito as 

pessoas!‟ (risos). „Mas, X, os resultados que tu tens aqui, podes chegar muito longe.‟. 

„Está bem.‟. E ele conseguiu-me de facto mobilizar.” 

PEIF4– “Eu recordo-me de um dia, eu saí da aula de educação física, a ir para casa 

(...) eu passei pelo Estádio Nacional para ver lá os atletas a correr. (...) e estava lá um 

treinador, alemão. Disse para mim: „Não foi você que ganhou as provas de 

atletismo?‟, disse „Fui eu.‟, „Então você não quer experimentar aqui correr com outros 

colegas?‟, eu disse „Não…‟, „Vem, vem, vem!‟. Pronto e entrei. (...)E fizemos um 

teste de – acho que eram 80 metros – ganhei todos. Ele disse: „Tem que vir, tem que 

vir!‟. Incentivou-me. É por isso que eu entrei no atletismo (...).” 

Colegas 

PEIC1– “(...) eu tinha um amigo e colega que também já tinha estado aqui em 

Portugal, que na altura tinha feito instrutores de Educação Física.” 

PEIC2– “Depois de eu chegar aqui em ‟85, este meu colega que já tinha feito instrutor, 

veio para Portugal porque era a escola em educação física, depois entrou no Instituto 

Superior de Educação Física.” 

PEIC3– “E quando eu cheguei em ‟85 encontrei-o. Aliás, nós comunicávamos 

sempre.” 

PEIC4– “É por isso que quando eu vim, já tinha sítio para estar, ele mostrou-me a 

escola toda, o  ISEF, o Instituto Superior de Educação Física, curiosamente.” 

PEIC5– “E foi uma das pessoas que bastante me influenciou, de facto, para fazer 

Educação Física. E depois com quem eu segui o ramo desportivo.” 

PEIC5– “(...) vi o que era importante estar alguém no aeroporto a receber uma pessoa 

que não conhece nada disto que é um mundo totalmente diferente em grandeza, em 

pessoas (...).”  

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A escolha 

Indicadores Unidades de registo 

Motivações 

FAM1 – “Eu achava que podia ser útil um dia para a minha terra e tinha já a 

consciência naquela altura, que tinha ser através do estudo.” 

FAM2 – “Até porque a minha primeira opção era fazer medicina. Depois vim acabar 

a fazer educação física pois não tive média.” 

FAM3 – “(...) eu fiz em S. Tomé porque pediram-me para dar aulas de Educação 

Física.” 

FAM4 – “Para ganhar a bolsa tinha que dar contribuição ao país e o meu era dar 

aulas.” 

FAM5 – “(...) por outro lado, também era uma forma de sobrevivência.” 

FAM6 – “(...) o meu objetivo era que eu tinha que fazer uma licenciatura. Tinha que 

estudar. 

FAM7 – “(...)fazer medicina, ramo medicina desportiva ou fazer Educação Física.” 

FAM8 – “(...)eu já sabia que queria educação física.  

FAM9 – “Desde S. Tomé, quando eu fiz o agente docente comecei a dar aulas.” 

FAM10 – “Gostei, pronto, era educação física que eu queria. 

FAM11 – “Porque eu sabia que só aqui eu podia transmitir os meus conhecimentos, a 

ensiná-los. Isso é a minha matriz fundamental. Eu até dizia que podia vir a ser 

treinador, vir ensiná-los atletismo, pronto.” 

FAM11 – “(...) percebi muito cedo que com o atletismo eu podia ir conhecer o 

mundo, e também me apercebi muito cedo que com o atletismo eu podia vir a ser 

alguém. (...) Eu podia conhecer o mundo como eu conheci muitas partes do mundo e 

através do atletismo também, podia amanhã vir formar e ser alguém em termos de 

alguma formação.” 

FAM12 – “Eu como já estava farto de dar aulas, eu escolhi educação especial de 

reabilitação.” 

FAM13 – “(...) esse meu colega (...) tem um filho que tem Síndrome de Down (...). E 

em S. Tomé e Príncipe é que eu comecei a reparar, via muitos miúdos com essa 

característica (...). (...) eu pensava, „eu era bom para educação especial de 

reabilitação porque eu queria fazer um trabalho em S. Tomé, ligado com as 

populações com educação especial.‟” 

Expetativas 

SPAEE1 – “Era sobretudo para ensinar.” 

SPAEE2 – “E depois era um cargo, na altura, que tinha algum estatuto social, na 

altura ser professor.” 

SPAEE3 – “E como eu gostava de estar com outras pessoas, de ensinar, de partilhar e 

achava, como professor, que podia dar o meu contributo.” 

Formação 

Profissional 

SPAEFP1 – “ (...) em S. Tomé, fez-se lá um pequeno curso de direção geral de 

desporto que durante 9 meses fiz o curso de agentes docentes de Educação Física.” 

SPAEFP2 – “ (...) depois de eu estar no Colégio X a dar aulas porque a minha 

licenciatura permite, mas depois tinha que fazer a profissionalização. Depois de eu 

estar lá, dois anos depois, fui à minha faculdade e me inscrevi (...)” 

SPAEFP3 – “ (...) o Colégio X encorajou-me.” 

SPAEFP4 – “ (...) como já tinha dado aulas não era preciso a parte prática, era só a 

parte teórica do ano letivo que fizesse. Era mais algumas cadeiras só para fazer.” 



SPAEFP5 – “ (...) o que me ajudou bastante, eu tinha feito em S. Tomé o curso, era 

ter trabalhado na prática.” 

SPAEFP6 – “Porque aquilo que a gente aprende nos papéis não tem nada a ver com a 

realidade.” 

SPAEFP7 – “ (...) a prática que eu em S. Tomé já tinha feito desses anos e vim 

completar com a parte teórica, que ajuda bastante, fortemente, que é para 

aumentar… é muito desfasado que a gente aprende lá com a realidade.” 

SPAEFP8 – “Coisas realistas, quer dizer, conhecer um mundo real e conseguir 

coabitar isso com a parte do conhecimento com a parte pedagógica.” 

SPAEFP9 – “Aqui é que se via mesmo esse fosso da parte da escolática com a 

realidade.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A relação com os elementos da comunidade educativa 

Indicadores Unidades de registo 

Alunos 

SPRA1 – “Com população, com miúdos com problemas sociais, de bairro. É um 

bairro, da Urmeira, era miúdos com problemas de integração, mas vou-lhe dizer que 

eram miúdos portugueses brancos. E eu ia para lá trabalhar com eles, em atividade 

desportiva. (...) fui ajudar a organizar um clube do bairro.” 

SPRA2 – “(...) eles sentiram-se valorizados, percebe? Alguém vem trabalhar com 

eles que lhes disse: „São capazes!‟” 

SPRA3 – “(...) eu me identificava muito com eles porque eu também falo a mesma 

língua, crioulo de Cabo-Verde. A língua é a coisa fundamental para a integração. E 

falava com eles e comungava com eles, o mesmo espírito de saber estar (...).” 

SPRA4 – “(...) dizer-lhes o que é que era mau. Porque naquela altura eles fumavam 

haxixe. Eles diziam: „Isso não é droga!‟, „Não! É droga! Isso prejudica-te e isso, isso 

e isso.‟. (...) E consegui ajudar alguns, não é, quando eu digo ajudar, não queira 

imaginar o que é bairro, o que é gueto para estes miúdos. Eles não conhecem outro 

mundo mais. Quando saem do bairro é para vir fazer asneira. (...) E nessa nossa 

equipa conseguimos que muitos abrissem horizontes a outras coisas fora do bairro, 

na sociedade onde eles vivem.” 

SPRA5 – “Eu até sou conhecido na escola pelo professor que os ensina a falar 

calados.” 

SPRA6 – “„É, quando se está dentro de uma sala de aula, você está aqui para 

aprender. Então não fala, porque o professor precisar ensinar. Então, fala calado. É 

para não falar!‟.” 

SPRA7 – “(...) sobretudo para os alunos, negros africanos que estão na escola, eu 

tenho algum ascendente (...).” 

SPRA8 –“E estes miúdos, eu sou tipo, uma referência.” 

SPRA9 – “Muitas das vezes, quando há algum comportamento assim, chamo-os: 

„Epá, anda para aqui. Eu tenho que saber para que é que você está aqui pá, não é 

para vir para aqui para brincar.‟ Assim, chamar a atenção.” 

SPRA10 – “Mas também com os miúdos também, brancos, não tenho nenhum 

problema, quando estão a fazer alguma coisa mal, não tenho dificuldade em me 

relacionar tanto com uns como com outros.” 

SPRA11 – “Dá-se muito da pessoa, não é? E isso sempre foi a minha forma de estar 

com os miúdos. É por isso que a minha relação, a minha prática pedagógica e de 

ensinar, não tenho dificuldades.” 

SPRA12 – “Porque a gente tem que perceber quem é professor e quem é aluno. Nós 

podemos conversar, podemos brincar, mas temos de saber quem é o professor e 

quem é o aluno. E cada um tem o seu papel. E nessa matéria eu não desvio um 

milímetro.” 

Encarregados de 

Educação 

SPRE1 – “Agora eles ficavam um bocadinho curiosos quando eu os chamava para a 

escola para falar dos filhos deles. Em termos de aproveitamento, atitude, do 

comportamento, a perspetiva, o que é que ele poderia vir a ser amanhã(...). Mas de 

uma forma que lhes agradava muito porque eles sentiam que havia uma preocupação 

do professor X com os seus filhos.” 

SPRE2 – (...) até uns me diziam: „Mas o professor é muito diferente dos próprios 

conterrâneos que são brancos, porque eles não dizem essas coisas. Mas o professor 

diz.‟, e eu disse: „Não, o problema não é o professor ser preto ou branco, porque eu 



tenho filhos. O que eu não quero para os meus filhos, eu não quero para os vossos 

filhos. e eu também trabalhei muito aqui nos bairros degradados, porque a maior 

parte da população que está lá, sei eu onde é que eu os vou encontrar! Ou estão na 

droga, ou estão na cadeia. Eu não quero que o teu filho siga esse caminho. É por isso 

que eu chamo você aqui para a escola, não me substituo a você como pai, mas do 

conhecimento que eu tenho para te ajudar.‟.” 

SPRE3 – “(...) conjugando isso com a minha função de líder associativo, eu aos fins-

de-semana vou muito para os bairros. E o homem são-tomense e muitos que me 

conhecem e que vêm os miúdos deles a irem por esse mau caminho, pedem-me 

ajuda. Mas no intuito para eles estudarem.” 

SPRE4 – “Eu digo: „De facto, o teu miúdo está com 12 ou 13 anos e está com essa 

atitude. Noutra escola que ele está, do estado, não respeita os professores, falta, 

essas coisas todas. Pá, se quiseres eu ajudo-te a pôr ele lá no colégio X.‟ Porque lá a 

coisa, há mais respeito porquê? Só sai quando há ordem dos pais. (..) Quer dizer, um 

sítio que eles estão desde manhã até à tarde. Não é como a escola pública, acabou, 

há horas livres, está a andar. Não, lá em essa coisa.” 

Colegas SPRC1 – “Ótimo, ótimo. Mesmo na escola, mesmo com os meus colegas, mesmo 

com os alunos, mesmo com a direção.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A profissão 

Indicadores Unidades de registo 

Visão pessoal 

SPAPVP1 – “Devo dizer que esse passo foi fundamental para o sucesso (...). Porque é 

fundamental, essa chegada e esse primeiro acolhimento. Devo dizer que isso é que 

me inspirou que nós fundássemos a associação de estudantes, a primeira associação 

de estudantes de S. Tomé e Príncipe, foi criada pelo meu grupo.” 

SPAPVP2 – “(...) no Colégio X tem que se ser polivalente, tem que ser professor, 

educador, pai, tudo. Porque a filosofia do Colégio X é a resposta social.” 

SPAPVP3 – “Porque a vocação do Colégio X é dar ao aluno ou à pessoa um 

instrumento amanhã para ele ganhar o pão. Esse instrumento é fazer um curso 

profissional.” 

SPAPVP4 – “Porque ser professor também tem muito a ver com a atitude e gostar da 

profissão.” 

SPAPVP5 – “Porque aquilo que se dá, não se compensa com aquele fim de mês que 

se paga.” 

SPAPVP6 – “(...) família é que é o núcleo, a base da sociedade. Saber da importância 

que tem a aprendizagem, o ensino para a sua família.” 

SPAPVP7 – “As expetativas que deve-se criar e também transmitir. Porque muitas 

dessas coisas hoje em dia acontecem, o que eu vejo, de alguma desmotivação dos 

miúdos, é porque os pais muitas vezes não assumem o seu papel como pai e de 

transmitir aos miúdos que eles são capazes.” 

SPAPVP8 – “(...) a situação aqui em Portugal, tenho esperança que melhore. Porque 

o professor é a pedra fundamental.” 

SPAPVP9 – “Que sobretudo, que dêem condições de trabalho melhores aos 

professores. Sobretudo na parte da sua remuneração.” 

SPAPVP10 – “Porque houve uma altura em que o poder político, sobretudo a 

instância que tutela o Ministério da Educação, retirou muito poder aos professores. 

Com esse governo, agora o que eu vejo, querem repor, porque viram uma atitude 

perversa, percebe?” 

SPAPVP11 – “(...) tentou-se meter na cabeça das pessoas que tudo é fácil de 

conseguir, que não é! Tem que ser com muito trabalho, com muita disciplina, com 

muito rigor, as coisas.” 

SPAPVP12 – “(...) no fundo, a gente quer é transmitir os conhecimentos, que eles 

aprendam e que coabitem isso para que amanhã, na sua vida futura, tenham 

conhecimento em instrumentos que é para ele conseguir vencer na sociedade.” 

Percurso 

SPAPP1 – “Logo que terminei comecei a dar aulas aos 5º anos, 6º anos, pronto. Mas 

concomitantemente também fazia alta competição.” 

SPAPP2 – “(...)  quando estive no 2º ano do curso, o EAC – Estudo de Apoio a 

Criança, convidaram-me para eu fazer parte do 1º projeto que houve aqui em 

Portugal com as populações dos bairros. Chamava-se projeto de intervenção 

comunitária.” 

SPAPP3 – “(...) elas precisam de um monitor de Educação Física, que é uma pessoa 
para lhes suportar de orientação ao estágio de terreno. E como eu sei que tu já foste 

professor e eu já vi… não querias?‟, eu disse: „Porque não? É uma experiência!‟ 

Estava no 2º ano do curso.” 

SPAPP4 – “No EAC foram 5 anos. Foram 5 anos neste projeto.” 

SPAPP5 – “Depois de acabar o curso (...) Eu fui trabalhar num outro projeto que era 



em Linda-a-Velha, numa zona chamada Pedreira dos Húngaros, lá já era mesmo 

com malta africana, (...). (...)como monitor de atividades desportivas recreativas 

(...).” 

SPAPP6 – “Mas depois eu disse: Não, eu agora vou para a escola.‟ E eu fui para o 

Colégio X de Lisboa.” 

SPAPP7 – “No Colégio X candidatei-me. Abriu o concurso, levei o currículo, 

inscrevi-me e depois chamaram-me. E desde essa altura estou lá (...).” 

SPAPP8 – “ (...) complemento essa minha vida de professor com o meu hobby, que 

gosto da vida do associativismo, não é? (...) fui um dos primeiros mentores da 

criação da associação de estudantes no sentido de ajudar outros colegas que havia.” 

SPAPP9 – “E com isso cresci, mesmo acabada a licenciatura até à vida de ser 

professor, mas depois viemos criar a associação da comunidade de S. Tomé e 

Príncipe e também na perspetiva de ajudar sempre também o outro.” 

Prática letiva 
SPAPPL1 – “(...) na escola, dizem que eu sou um professor muito rigoroso.” 

Influências 

SPAPI1 – “Eu diria da muita experiência. Experiência de vida.” 

SPAPI2 – “Porque eu quando cheguei aqui em Portugal, como eu disse, eu tinha de 

saber o que é que eu queria, essa escola de vida.” 

SPAPI3 –“E isso, juntando com conhecimentos que adquiri e também a minha forma 

de ser, e de ter um espírito de ajudar o outro, foi muito determinante para a minha 

forma de ser professor.” 

SPAPI4 –“E sempre de ajudar o próximo. Ajudar mas para uma coisa melhor, estou a 

ensinar para você aprender a ser melhor. Isso sempre pautou a minha forma de estar 

com algum rigor.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grelha de análise de conteúdo da entrevista 10 

Categoria Caracterização do Entrevistado 

Sub-categoria Dados pessoais 

Indicadores Unidades de registo 

 CEDP1 – “Tenho 49 anos.” 

CEDP2 – “(...)sou natural de S. Tomé (...).” 

Sub-categoria Dados profissionais 

Indicadores Unidades de registo 

Licenciatura CEDPR1 – “Professor de 1º Ciclo de Ensino Básico.” 

Tempo de serviço 
CEDPTS1 – “Em Portugal exerço a função desde 1997.” 

CEDPTS2 – “Há 15 anos.” 

Tempo na escola 

atual 
CEDPTE1– “Desde 5 de Janeiro, portanto, que iniciava o 2º período do ano de ‟98.” 

Funções exercidas 

CEDPFE1– “(...) coordenador pedagógico (...).” 

CEDPFE2– “(...)trabalhei com a Fundação Calouste Gulbenkian, houve uma reforma 

do sistema educativo (...).” 

CEDPFE3– “(...) coordenador de grupo (...).” 

CEDPFE4– “(...) tutor.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Família 

Sub-categoria Perfil 

Indicadores Unidades de registo 

Pai 

FPP1– “O meu pai é português (...).” 

FPP2– “O meu pai é natural de Castelo Branco (...).” 

FPP3– “Foi a África, como muitos, ele já era casado cá e a minha mãe não sabia 

(...).” 

FPP4– “(...) ele acabou por levar a esposa e a minha mãe não… separaram-se 

definitivamente.” 

FPP5– “(...) não nos reconheceu como filhos, isso era uma questão, na altura, muito 

complicada porque já era casado.” 

FPP6– “E ele na altura continuou a custear o estudo (...).” 

FPP7– “E o meu pai, embora trabalhasse numa empresa agrícola porque o meu pai 

de profissão é mecânico, serralheiro mecânico, ele dirigia uma empresa mecânica 

(...).” 

FPP8– “(...) com esta mesada nós tínhamos que custear os estudos. Portanto, o 

objetivo era custear os estudos e a alimentação.” 

FPP9– “(...) ele tinha o 4º ano, 4ª classe, feito cá em Portugal.” 

Mãe 

FPM1 –  “(...) a minha mãe é são-tomense.” 

FPM2 –  “(...) a minha mãe só fez na altura infelizmente o 2º ano.” 

FPM3 –  “Aprendeu a ler e a escrever, daí não avançou.” 

Irmãos 

FPI1 – “(...) eu tenho mais um irmão.” 

FPI2 – “(...) da minha mãe e do meu pai somos dois, depois tenho mais quatro que 

são da segunda ou terceira relação dela.” 

FPI3 – “(...) o meu irmão também é engenheiro de telecomunicações.” 

FPI4 – “Os outros não, os outros ficaram pelo 9º ano. Ah, há um que acabou o 12º 

ano.” 

FPI5 – “(...) um concluiu os estudos superiores, um concluiu um estudo – sim, é 

médio bacharelato cá em Portugal e… sim, dois acabaram o superior, estou a fazer a 

conclusão comigo, não é? E há um terceiro que acabou também formação médica.” 

FPI6 – “(...) 9º, 10º. Não concluíram, mesmo por razões conjunturais muitas vezes 

muito cedo vão para o mercado de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Evolução 

Indicadores Unidades de registo 

1º Ciclo 

PEE1C1 – “Eu fiz todo o meu percurso escolar, até ao secundário em S. Tomé e 

Príncipe.” 

PEE1C2 – “Durante o meu percurso até ao 12º ano eu nunca reprovei.” 

PEE1C3 – “(...) um sistema de monodocência muito centrado no professor.” 

PEE1C4 – “(...) todo o regime era praticamente de ensino português.” 

PEE1C5 – “(...) naquele período, digamos assim, de domínio do colonialismo era 

assim: a escolaridade obrigatória era até ao 4º ano.” 

PEE1C6 – “(...) o sistema nacional congregava toda a comunidade, todas as zonas 

rurais.” 

PEE1C7 – “(...) no 4º deslocámo-nos de escola porque aquilo também era por 

capacidade do aluno. Portanto, os melhores deslocavam-se para escolas distintas (...) 

eu passei para uma outra escola um pouco mais seletiva (...).” 

PEE1C8 – “(...) a colocação era em função do nível de capacidade, lá está, como eu 

dizia, o nível de conhecimento dos alunos.” 

PEE1C9 – “O 4º ano na altura era como se fosse hoje o 9º ano. Era a altura dos exames 

que tinha uma avaliação muito rigorosa.”  

PEE1C10 – “E os alunos quando são fraquinhos ficavam numa outra escola.”  

PEE1C11 – “(...) para terminar o 4º ano já havia uma seleção de qualidade. Uma 

divisão. Era assim é que era.” 

2ºCiclo 

PEE2C1 – “A partir do 5º ano que se chamava a telescola (...).” 

PEE2C2 – “(...) e era chamado o ensino televisivo ou o ensino direto.” 

PEE2C3 – “(...)  aí começava já uma seleção de alunos, por isso tinha que ter uma 

certa qualidade, uma certa aptidão, um certo grau de conhecimento até ter acesso a 

prosseguir os estudos.” 

PEE2C4 – “(...)  havia três critérios fundamentais: primeiro, a capacidade do aluno; 

segundo, poderes económicos socialmente da família; terceiro, também a própria 

postura e influência também que tinha a própria família, também contava muito (...).” 

PEE2C5 – “(...) eram aulas gravadas cá de Portugal e depois eram transmitidas e havia 

um professor orientador.” 

PEE2C6 – “(...) nós tínhamos aulas gravadas, assistíamos às aulas, tínhamos um 

manual de orientação com questões previamente elaboradas…” 

PEE2C7 – “(...) no fim, o professor fazia o resumo da aula porque o professor não só 

dominava uma disciplina, como dominava um conjunto de disciplinas. (...) Portanto, 

eram dois professores.” 

PEE2C8 – “E o aluno quando concluísse o 6º ano, a partir do 7º ano, que já é um outro 

nível, aí sim, aí voltaria a ter professores por várias áreas também.” 

PEE2C9 – “Eu sou natural da capital, da cidade da capital. Portanto, também é um dos 

fatores que me beneficia.” 

PEE2C10 – “Portanto, eu estava, da escola, a 9 quilómetros, mais ou menos.” 

PEE2C11 – “(...) fazíamos o percurso a pé (...).” 

PEE2C12 – “(...) as aulas iniciavam às 7 horas. ” 

PEE2C13 – “Porque na altura, no meu tempo, nós não podíamos chumbar nem a 

português nem a matemática. Se chumbássemos num desses domínios ficava logo 



reprovado o ano (...).” 

PEE2C14 – “E no 6º ano que era um pouco… aí sim, aí exigia um pouco mais de 

esforço, porque sempre havia, como agora estamos a tentar fazer aqui em Portugal, 

havia um apertar no fechar dos ciclos (...).” 

PEE2C15 – “O aluno que terminasse na altura o 2º ano de telescola já tinha um outro 

estatuto. Digamos, já podia ser um funcionário público, já podia exercer nalguma 

questão.” 

3º Ciclo 

PEE3C1 – “(...) aí foi precisamente quando deu a independência. A minha transição 

para o liceu, precisamente.” 

PEE3C2 – “Mesmo na capital, se eu percorria 9 quilómetros mais ou menos em média, 

da minha casa para a preparatória, agora tinha que percorrer 11.” 

PEE3C3 – “E no liceu (...) eles tinham dois sistemas de ensino no liceu: ensino direto 

ou ensino chamado profissional, que na altura se chamava escola profissional.” 

PEE3C4 – “Portanto, a escola profissional eram todos os alunos que tinham idade, 

portanto, concluía-se o 2º ano de telescola, na altura, o 6º ano (...) se tiver a idade 

maior do que 14 anos ele é aconselhado a reunir, portanto, havia uma equipa da 

direção da escola que reunia com os familiares e aconselhava aqueles familiares a 

encaminhar o filho para o ensino profissional, via profissionalizante.” 

PEE3C5 – “Se ele tivesse idade menos de 14 e tivesse uma boa média, 14, por aí, ou 

13, mesmo até 13 eles admitiam. Ele aí podia seguir ensino direto, o chamado liceu 

nacional.” 

PEE3C6 – “(...) o aluno que seguia o profissionalizante ia até ao chamado antigo 3º 

ano do liceu (...) Que é hoje o 9º ano cá. Mas ele quando fazia, fazia já com uma via 

profissionalizante.” 

PEE3C7 – “Se ele seguisse por via liceal, aí não tem via profissionalizante, 

conhecimento académico científico puramente puro, ele fazia até ao 3º ano do liceu. 

Continuava sempre o curso se os pais tiverem meios (...). (...) o grau do 4º e 5º ano 

dos liceus. Que era o antigo 10º e 11º ano (...).” 

PEE3C8 – “Eu não precisava de muito exercício, basta acompanhar uma aula com 

muita atenção e grande parte daquelas informações ficavam-me logo (...). Com alguns 

apontamentos eu me safava, portanto, até aqui a cabeça estava fresquinha, não havia 

assim muito trabalho.” 

PEE3C9 – “(...) eu mesmo por mim não tinha o apoio.” 

Ensino Secundário 

PEEES1 – “Portanto, esses dois níveis, muitos alunos, se os pais tivessem meios, já 

vinham estudar para Portugal. Que havia aqui também já uma discriminação clara do 

nível de eficiência, condições financeiras.” 

PEEES2 – “(...) se um aluno chegar ao 5º ano, é um bom aluno, os pais, se forem da 

classe média ou média-alta, têm meios, esse aluno vinha estudar para Portugal. E é 

tão engraçado historicamente que grande parte desse produto, hoje é que são os 

dirigentes políticos.” 

PEEES3 – “Eu segui a via liceal.” 

PEEES4 – “(...) com essa massificação do ensino, quem é bom continuava a ser bom 

aluno. Podia perder, ajustando-se ao sistema, mas quem é bom aluno, continuava a ser 

bom aluno.” 

PEEES5 – “Eu não diria que eu sou bom aluno mas era um aluno com alguma aptidão, 

alguma qualidade. E fiz o percurso perfeitamente bem, do chamado 7º até ao 9º ano 

(...).” 

PEEES6 –“(...) o meu caso, tivemos que ajustar ao novo modelo. A primeira diferença 

que se notou claramente, deixámos de ter o ano letivo dividido em três períodos, 

passámos a ter por semestres.(...). O plano de estudos alterou totalmente (...). (...)E 



nós tivemos de ajustar, foi uma mudança muito rápida, tivemos que ajustar claro.” 

PEEES7 – “(...) eu sou conhecido na minha geração, no liceu, quando eu estudava até 

ao 12º ano, chamavam-me Yuran Tropov, deve condizer com a minha pessoa, que era 

um filósofo, porque eu por natureza tinha um domínio bem grande de matéria.” 

PEEES8 – “(...) eu sou uma pessoa que, mesmo na minha vida, mesmo até hoje, com a 

idade que eu tenho, qualquer dificuldade para mim é superável, é ultrapassável. (...) 

mesmo com dificuldade, eu tenho de trabalhar para superar aquela dificuldade. 

Agora, pode não ser na perfeição mas ela tem que ser superada.” 

PEEES9 – “(...) quando eu acabei o 9º ano, fiquei dois anos sem estudar, por isso é que 

eu acabei mais tarde.” 

PEEES10 – “Eu depois de adquirir condições, dois anos depois, como eu disse, 

portanto, em „81/‟82 eu voltei para o liceu.” 

PEEES11 – “(...) em „83/‟84 eu acabei os estudos, portanto, acabei o liceu que na 

altura era o 11º ano.” 

PEEES12 – “Estudei o chamado ensino geral, 10º/12º ano geral. Portanto, eu escolhi as 

doze cadeiras do ensino e só com uma via. Portanto, naquele modelo cubano havia 

tudo e não havia nada. (...) Felizmente, eu fiz as cadeiras todas, podia seguir, quer a 

área de ciências, quer a área de letras.” 

Acesso ao Ensino 

Superior 

PEEAES1 – “(...) após a independência, (...) todos que acabassem os estudos, tinham 

acesso. Porque com essa linha comunista – (...) a Alemanha, a União Soviética que 

desmembrou, Cuba – e esses países (...) concediam bolsas de estudo em um número 

indeterminado e indefinido. (...) eu sempre me opus ao regime e sempre me opus às 

bolsas, sempre recusei, não é o acaso que eu vim estudar em Portugal. Repare que eu 

acabei o 7º ano (...)em ‟83, eu só vim estudar para Portugal em ‟92. (...) sempre 

preferi estudar em Portugal ou França, um dos países qualquer mais ou menos de 

incidência daquilo que eu pensava. Eu sempre opus e contrariei e fui esperando, havia 

de mudar um dia.” 

PEEAES2 – “(...)devido à pressão e às condições, convinha arrefecer um pouco a 

cabeça, deixar de estudar, ganhar algum dinheiro, munir de alguma base financeira, 

depois pensar em voltar a estudar (...).” 

PEEAES3 – “Pronto, mas isso ficou de parte porque eu sempre recusei. (...) Eu recusei, 

pronto, porque eu não me simpatizava, eu fiquei aguardando. E quando houve essa 

chance de ir trabalhar para a Gulbenkian, eu sempre acreditei que mais tarde ou mais 

cedo, um dia eu havia de beneficiar, porque é daquelas janelas que abre à pessoa, não 

é? “ 

PEEAES4 – “(...) como eu era secretário do projeto, eu é que negociava todo o 

processo de estadia deles, cabia-me essa responsabilidade. E nessa proposta nós 

fomos pondo o toque. Porque eles sempre questionavam, mesmo o Professor Marçal 

Grilo, o falecido engenheiro Marçal Grilo, questionava… Ao contrário! O professor 

Marçal Grilo e o Engenheiro Vítor Sá Machado. „O que é vocês querem que nós 

depois no fim do projeto tenhamos em conta?‟, „Nós queremos é continuar a 

estudar.‟.” 

PEEAES6 – “No fim do curso, o projeto acabava, como eu contei, a „91/‟92, houve 
uma negociação. Mas também houve uma mudança política, é bom esclarecer aqui. 

Quer dizer, deixamos de ter o regime único, passamos a ter um regime pluripartidário 

– foi nos anos ‟90 – e houve também uma mudança de atitudes.” 

PEEAES6 – “(...) havia mesmo um regime especial. A Gulbenkian, como nessas 

universidades tem uma quota, (...). Por isso é que nós nos espalhámos por várias 

universidades. E nós também viemos com vários domínios, cada um com uma área 

diferente.” 



Ensino Superior 

PEEESP1 – “Eu tinha duas opções: ou especializar-me na área de educação especial, 

que foi aquilo que eu segui, ou então seguir a educação ambiental.” 

PEEESP2 – “Felizmente eu cheguei na universidade (...). Porque para entrar em 

educação especial na altura, em Braga, que é onde eu estudei, tinha que ter uma 

média de 14, senão não entrava. E tinha que ter anos de experiência. Os meus anos de 

experiência contaram, portanto, foi a partir daqui que eu comecei a trabalhar porque 

eu fiz o estágio.” 

PEEESP3 – “Tempo previsto. Isto era só acelerar e nenhuma cadeira ficou.” 

PEEES4 – “No meu 3º ano, eu para além desta formação, fiz uma formação da 

Universidade Católica. Que é uma formação que tem a ver com voluntariado, 

chamado Gás África. Que era um grupo que fazia a formação da preparação da 

consciência (...) e estive em Angola seis meses a fazer um trabalho de missionário.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Relação com os elementos da comunidade educativa 

Indicadores Unidades de registo 

Colegas 

PERC1 – “Era uma mistura. Por acaso embora num número muito reduzido mas… No 

1º ano, tive duas colegas portugueses.” 

PERC2 – “A minha relação pautou-se sempre por esse clima de convivência, porque 

havia muito espírito de solidariedade entre nós. Independentemente da cor, raça… 

isso não era fator (...).” 

PERC3 – “Pautávamos fundamentalmente no seio da nossa escola pela interajuda.(...) 

É assim, há um espírito de um poder ajudar o outro.” 

PERC4 –“(...) estudava com os colegas, acabava por ser uma aprendizagem de 

partilha. Sempre tive isto com colegas, quer no meu 3º ciclo, quer no secundário.” 

PERC5 – “Nós tínhamos um grupo, porque também, lá está, quem é bom aproxima-se 

aos bons, isso sempre existiu em S. Tomé, aqui não sei mas lá em S. Tomé era assim. 

Se o aluno A é bom na história, ele vai selecionar o aluno de filosofia para eles 

partilharem.” 

Professores 

PERP1 – “Sempre estudei com professores portugueses. Até ao meu 7º ano.” 

PERP2 – “A partir do 7º ano, que era o 1º ano do liceu, aí sim tive influência de 

professores cubanos.” 

PERP3 – “(...) sempre mantive uma relação cordial com os professores.” 

PERP4 – “De todos eles tenho boas memórias.” 

PERP5 – “Alguns eram rijos, o sistema era um bocado exigente não é?” 

PERP6 – “Mas se calhar pela minha forma de ser, pela minha postura própria, sempre 

mantive boas relações.” 

PERP7 – “Recordo bem, o (...)  meu professor no 3º e 4º ano (...). Era um professor 

muito rigoroso, muito exigente. (...) mantive uma boa relação e tenho boas 

recordações (...).” 

PERP8 – “Eu sempre mantive boa relação (...).” 

PERP9 – (...) eu tive excelentes professores no domínio das ciências, matemática, na 

física e química tive excelentes professores cubanos. E isso é inquestionável.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Percurso Escolar 

Sub-categoria Influências 

Indicadores Unidades de registo 

Família 

PEIF1– “(...)  a partir de ‟76 o meu pai veio-se embora – portanto, os meios 

financeiros… (...) Escassearam. Portanto, é um fator que pesou muito. Embora tivesse 

alguns familiares que pudessem dar-me ajuda mas não tem nada a ver com aquele 

nível de vida que eu levava, não é? Houve um declínio, pronto.” 

PEIF2– “(...) no universo desses irmãos eu era o mais velho e o que tinha maior 

projeção, eu tinha uma avó que era um pouco iluminada.” 

PEIF3– “Minha avó era analfabeta (...).” 

PEIF4– “Ela chegava e dizia assim: „Ah mas tu não acabaste ainda os trabalhos?!‟. 

Quer dizer, ela mesmo sem saber ler, estavam sempre aquelas intuições de mãe. Ela 

sempre exigiu que estudássemos.” 

PEIF5– “(...) tive um tio que estava cá em Portugal, que era o mais iluminado da 

minha família que era muito conhecido, trabalhou nos registos centrais no tempo 

colonial, portanto, uma pessoa que acabou os estudos académicos, que foi educado 

com o pai.” 

PEIF6– “E então, a minha avó tinha sempre este tipo de dilema: os netos têm que 

seguir as pisadas do tio, que foi um dos filhos que ela teve que foi criado pelo pai, 

porque ela separou, mas que foi longe, investiu no estudo.” 

PEIF7– “Então a minha avó tinha uma coisa inédita… (...) ela selecionou um neto de 

cada filha e pôs-se à responsabilidade para educar, do qual eu fiz parte. Pronto, eu 

integrei esta equipa.” 

PEIF8– “Tínhamos que ter a educação, formação académica mas também tínhamos 

que ter educação informal. Então, qualquer rapaz que formava em casa da minha avó, 

tinha que saber, aprender a lavar, cozinhar, engomar que eram atribuições na altura, 

na minha cultura, atribuída às senhoras mas eles também tinham que aprender.” 

PEIF9– “Portanto, a minha avó já tinha uma visão do que era a sociedade.” 

PEIF10– “Fui educado pela minha avó até aos 17 anos.”  

PEIF11– “(...) como qualquer mãe, na cultura são-tomense, há uma preocupação de 

querer ver o melhor ao filho.” 

PEIF12– “(...) pelo facto dela perceber que o meu pai suportava a as despesas, e a 

partir do momento que deixou de suportar, para ela era motivo de preocupação.” 

Professores 

PEIP1 – “Recordo bem, o (...)  meu professor no 3º e 4º ano (...). porque ele conseguiu 

criar-me um horizonte. E desde então sempre me empenhei por seguir a via da 

educação e instrução.” 

PEIP2 – “(...) depois o meu professor na altura soube disto (...). (...) e se calhar por 

uma simpatia de saber que eu era filho de português – também isso teve alguma 

influência, acredito que sim – ele também tinha um filho que também estudava 

connosco. (...) E isto pelo facto de eu ser um aluno que me aplicava muito e ter o filho 

dele que também puxava, ele criou um paralelo muito próximo de eu e o filho. 

PEIP3 – “Portanto, ao mesmo tempo que tirava dúvidas ao filho acabava por me tirar 

dúvidas e assim eu percebi que ele queria sempre o meu bem.” 

PEIP4 – “Era normal, normalmente era prática em África quando um professor se 

dedica a um aluno, os pais têm que dar uma prenda, uma oferenda no fim do ano. E 

ele sempre recusava e eu percebi que ele queria-me ajudar e isso foi muito bom 

porque criou-me um horizonte e eu peguei sempre na referência dele.” 

PEIP5 – “Eu até hoje, passados mais de 30 anos, eu recordo. Digamos, mais 



propriamente quase 40 anos (...) isto nunca me saiu da cabeça.” 

PEIP6 – “É assim: a melhor riqueza que tu podes ter é investir no estudo. Portanto, até 

hoje continuo com esta luta e a prova é que eu estou cá.” 

Sociedade 

PEIS1 – “(...) há um marco histórico que é: em ‟75 deu-se a independência em Julho, 

em Novembro (...) criou-se uma abertura que nós chamamos democratização no 

ensino que não foi uma democratização, foi uma expansão desorganizada, 

desestruturada porque democratizou-se o ensino.”  

PEIS2 – “O ensino para todos, este era o dilema que havia, mas não havia 

profissionais à altura para poder trabalhar no sistema. Isto foi um caos no nosso 

sistema.” 

PEIS3 –“E então aí, a qualidade do ensino baixou consideravelmente, uma 

desorganização. As notas, mesmo o critério de avaliação, pôs em causa a própria 

qualidade do ensino, porque uma das melhores qualidades de ensino a nível de África 

era S. Tomé, era conhecido muito na Europa.” 

PEIS4 – “Após o ano de ‟77 houve… (...) passou-se para um regime comunista(...) 

contámos com o apoio de Cuba, União Soviética. (...) Portanto, houve um acordo de 

cooperação, eles começaram a apoiar o ensino. (...) Eles fizeram o que podiam fazer, 

fizeram coisas boas, podemos reconhecer, mas não tinha nada a ver com aquela 

qualidade de ensino que havia.” 

PEIS5 – “(...) eles passaram a fazer um ensino de massa. Portanto, toda a gente passou 

a ter acesso à escola, as pessoas adultas que nunca iriam estudar, já podiam estudar, 

porque abriram escolas à comunidade, à sociedade. (...) a qualidade do ensino. Essa 

qualidade foi baixando embora com todo esse investimento.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A escolha 

Indicadores Unidades de registo 

Motivações 

FAM1 – “(...) isso fazia parte. Eu não quis tão cedo. (...)  na altura, devido a falta de 

quadros, qualquer um aluno que percorresse o sistema até ao 8º ano, o chamado 2º 

ano dos liceus, já podia lecionar no 1º ciclo, pronto. Concluindo o 9º ano, 3º ano dos 

liceus, a parte de frequência do 4º ano dos liceus, já podia lecionar no 2º ciclo.” 

FAM2 – “Por uma questão económica.” 

FAM3 – “(...) sempre sonhei ser ou piloto de aviador ou piloto de corrida.” 

FAM4 – “E eu sempre sonhei isto, então o meu sonho sempre foi fazer curso de 

piloto, aviador ou então engenharia mecânica.” 

FAM5 – “Pronto, este sonho, como sempre, sonha-se e acabou.” 

FAM6 – “A partir deste momento, como eu contei, devido às condições financeiras, 

porque era a única via que havia na altura. É o que havia que qualquer um jovem 

podia enveredar, porque independentemente de ter o nível académico, tínhamos uma 

preparação.” 

FAM7 – “Eu segui a via de ensino porque era a via que me restava seguir o 

percurso.” 

FAM8 – “Eu tinha duas hipóteses. Eu tinha a hipótese de ser um funcionário público 

em vários domínios ou estudar num outro campo. Portanto, podia estudar noutro 

campo (...).” 

FAM9 – “Influenciou-me primeiro a vontade, primeiro partiu de mim, a vontade de 

perceber que eu posso dar um pouco de mim num ou noutro aspeto.” 

FAM10 – “(...) a partir do momento que eu percebi que, optando pela via de ensino, 

eu transmito o pouco que eu sei aos outros, foi como eu pensei na altura, como eu 

comecei a pensar naquela altura.” 

FAM11 – “E perceber que esse contributo pode ser valioso, porque eu estou a tentar, 

com o pouco que eu tenho, ajudar os outros. Foi assim que eu pensei, foi assim que 

me influenciou. E houve um momento da minha vida que eu decidi: „Vou ser 

mesmo professor.‟.” 

FAM12 – “Foi já no período quando eu estive a trabalhar para a Gulbenkian que eu 

percebi que eu podia beneficiar de uma bolsa neste campo. Foi assim. São 

momentos na vida que a pessoa vão ficando indefinindo mas acaba por definir.”  

FAM13 – “Porque como eu fiz a formação para o ensino, podia ter feito para outras 

vias, isso não está aqui em causa.” 

FAM14 –“O problema é que eu percebi: „É este o caminho.‟.  

Expetativas SPAEE1– “(...) é uma profissão muito dignificante.” 

Formação 

Profissional 

SPAEFP1 – “Mesmo esses cubanos brasileiros davam uma formação intensiva em 

mitologias, estratégias, didática. Davam uma formação intensiva em três meses e o 

aluno acabava por ter uma visão. É óbvio que eu também tinha uma base sólida de 

conhecimento, isso também foi um fator que ajudou bastante.” 

SPAEFP2 –“(...) eu vim a Portugal estudar, na altura, eu só vim completar 

conhecimentos académicos.” 

SPAEFP3 – “Porque de formação profissional, eu sempre transmiti experiência, 

sempre discuti com os melhores professores da Universidade do Minho.” 

SPAEFP4 – “Eu sempre discuti as minhas práticas porque, embora poucas, mas eu 



acumulava já alguma experiência mesmo no domínio, mesmo por experiências, 

formações e práticas que eu fui adquirindo, partilha com uma equipa de professores 

experientes.” 

SPAEFP5 – “(...) tínhamos Didática I e Didática II. (...). (...) aquela cadeira estava 

munida de muitas ideias teóricas, depois aquilo era muito controverso.” 

SPAEFP6 – “Quer dizer, havia muito de rigor científico – se calhar na altura eu 

também não tinha uma visão como eu tenho agora – e eu percebia que aquilo não 

ajudava, porque um aluno que venha, mesmo com algum conhecimento teórico, se 

ele não tem coisas visíveis que ele se possa apoiar para compreender a lógica, ele 

fica baralhado.” 

SPAEFP7 –“E eu várias vezes questionei isto, pronto. Eu sei que a partir daquele 

momento houve alguns ajustes e então o aluno não só estudava a cadeira teórica 

como ia fazer aulas de observação, portanto, mesmo nesse aspeto também fui dando 

algumas ideias, não é?” 

SPAEFP8 –“(...) especialidade de educação especial. Porque a formação de professor 

de 1º ciclo que eu fiz não era licenciado, era bacharelato, na altura.” 

SPAEFP9 – “Então, até aqui eu não trabalhava. Portanto, era acabar a formação e 

regressava ao país. Esse é que era o acordo feito com a Gulbenkian.” 

SPAEFP10 – “Mas depois, tendo em conta que eu terminei o curso com 15, que era 

uma média altíssima na altura, (...) a própria fundação Calouste Gulbenkian em 

sincronia com os professores do departamento de educação básica, negociaram as 

duas hipóteses.” 

SPAEFP11 – “Ou eu fazia, complementava a formação já para sair com a licenciatura 

em educação ambiental ou educação especial. E então, quando me chamaram para a 

opção, eu preferi a educação especial que era uma coisa nova.” 

SPAEFP12 – “Porque havia um acordo connosco em S. Tomé e Portugal que todos os 

bolseiros deviam regressar. Que nunca se cumpriu esse acordo, mas isso é um outro 

aparte.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A relação com os elementos da comunidade educativa 

Indicadores Unidades de registo 

Alunos 

SPRA1 – “A minha relação é uma relação de amigo, acima de tudo é um amigo.” 

SPRA2 – “(...) o facto de eu perceber que aquela população é uma população que 

muitas vezes tem esta oportunidade na vida. Eu portanto, tento transmitir o pouco de 

mim, convivendo com eles, partilhando com eles.” 

SPRA3 – “Porque antes de eu ser o professor, eu sou o educador, para eles e eu faço-

lhes ver, por mais que seja difícil, a sua experiência porque muitos não acreditam. 

Faço-os acreditar, tendo em conta que eu trabalho com miúdos, muitas vezes aquele 

universo mais carenciado.” 

SPRA4 – “E muitas vezes, ao ver um outro caso que tende a estar no risco, eu tento 

ter esse tipo, primeiro uma relação de amigo, camaradagem. Segundo, mais uma 

pessoa amiga em quem podem acreditar.” 

SPRA5 – “(...) no Colégio X, nós temos professores de cerca de 12 países diferentes. 

(...) nessa miscigenação da cultura, o toque da questão sempre é eles perceberem 

que é uma pessoa amiga que está cá, que tem algo que quer trazer para eles e que 

está disposto a ajudá-los. Eles percebem isso claramente.” 

Encarregados de 

Educação 

SPRE1 – “É sempre assim um envolvimento. Eles têm que ter uma parte de 

responsabilidade também.” 

SPRE2 – “Se eles, independentemente das dificuldades conjunturais sociais, se eles 

não perceberem que eles têm que ser partes interessadas no processo, então nós 

estamos a afastar uma parte do sistema.” 

SPRE3 – “Então, o sistema deve funcionar em bloco, todos temos que ter a quota-

parte, independentemente do nosso horizonte, da nossa visão.” 

SPRE4 – “E eu, por razões próprias, mesmo na minha formação, eu acho que eu 

trabalho, não isoladamente, mas que os pais fazem parte do meu processo de ensino. 

Os pais, encarregados de educação.” 

SPRE5 – “(...) eu faço vários encontros com os pais logo no princípio do ano.” 

SPRE6 – “Uns já me conhecem (...) na instância onde eu trabalho, o facto de 

permanecer, há um desencadear de filhos, de irmãos sucessivos. (...) Isto é uma 

razão que faz-nos conhecer. E confiança.” 

SPRE7 – “ (...) eu quando os convoco para a reunião (...) eu tenho sempre os meus 

indicadores de trabalho (...). (...) a assiduidade, a presença, a responsabilidade.” 

SPRE8 – “Claro que no meio de tudo há um grupo que participa e envolve mas há 

um grupo que distancia.” 

SPRE9 – “Mas o facto, pondo a regra do jogo claramente, não é o facto, porque a 

nível da instrução, por exemplo que eu trabalho, nós temos uma série de 

mecanismos para responsabilizar os pais. Eu não uso isso como um meio, eu uso 

isso como um recurso quando necessário.” 

SPRE10 – “Mas eu acho que, para se atingir um objetivo, não é ir por aquele 

caminho, é o caminho de criar relação, de confiança. 

Colegas 

SPRC1 – “(...) como em qualquer lado tenho três dimensões de relação com os meus 

colegas.”  

SPRC2 – “Uma primeira relação, são daqueles muito próximos, aqueles que nós 

partilhamos mais no dia-a-dia, trocamos opiniões, trocamos impressões, interajuda 

também, muitas vezes profissionalmente. Se for questão, questionamos algo, 



partilhamos.” 

SPRC3 –“E tenho um grupo que é uma relação já de intermédio, que é uma relação 

meramente profissional por razões próprias de antipatia ou menos simpatia, 

podemos dizer assim, cria um clima de patamar só profissional, somos profissionais, 

há algo, partilhamos, trabalhamos, acontece mas não é essa proximidade.”  

SPRC4 –“E há um grupo, por natureza própria da forma de estar e de ser, dizemos: 

„Olá, bom dia! Bom dia.‟ Cada um para si e Deus para o céu, não é? “ 

SPRC5 – “(...) na altura, no meu tempo em que eu trabalhava, se eu sou profissional, 

eu tenho uma diferença para cima de 200 escudos em relação… (...). E então 

algumas colegas com quem eu trabalhava questionavam porque é que eu recebia 

mais do que elas. Eu tinha uma resposta tão simples para a questão: „As 

universidades estão de portas abertas, não tiro lugar a ninguém. Se quiser vá lá, se 

achar que está mais à altura do que eu venha cá tirar-me o lugar.‟” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Ser Professor 

Sub-categoria A profissão 

Indicadores Unidades de registo 

Visão pessoal 

SPAPVP1 – “Enfim, eu sempre acreditei – e continuo a acreditar – que tudo se 

consegue é com trabalho e com esforço e então acreditei.” 

SPAPVP2 – “Porque depois a pessoa tem uma coisa que é gratificante: (...)  alunos 

com quem lecionei, que foram alunos meus, quando eu estive em S. Tomé, já 

tinham regressado como engenheiros e é das coisas mais gratificantes que eu tenho 

na minha vida.” 

SPAPVP3 – “E pela experiência que eu tenho, é das coisas mais gratificantes, 

perceberes que conheceste esta pessoa, tentaste ajudá-lo com o pouco que tu tens e 

ele hoje é o teu colega e teu companheiro.” 

SPAPVP4 – “É uma coisa que não há preço que pague ver, é das coisas mais 

grandiosas. Eu costumo dizer, um professor é uma profissão tão gratificante como as 

outras. É uma questão de a gente saber de facto acreditar e saber aquilo que faz.” 

SPAPVP5 –“(...) eu vejo a profissão do professor como uma profissão muito 

dignificante.” 

SPAPVP6 – “(...) aquilo que eu faço, eu faço com muito orgulho.” 

SPAPVP7 – “Portanto, acredito que o meu modesto – mesmo em Portugal – 

contributo que eu dou, e não é ao acaso que eu selecionei o Colégio X (...).” 

SPAPVP8 –“Mas eu sempre optei por estar em Lisboa porque eu acreditei que eu sou 

muito mais útil, digamos assim, na minha modéstia contribuição, numa instituição 

como o Colégio X que é de grandiosidade, que ajuda aqueles que mais precisam.” 

SPAPVP9 – “Isto é uma das razões que me fez vir ao Colégio X, sempre estive aí 

com este orgulho. E contribuir, ajudando aqueles que mais precisam.” 

SPAPVP10 – “Portanto, eu acredito que é uma profissão muito dignificante, que é 

uma profissão que quando se ajuda, se percebe que se faz algo de bom e é visível no 

outro.” 

SPAPVP11 – “Da experiência que eu tenho eu acho que, se um pai é organizado, se 

um pai é responsável de experiências que acumula, se um pai tem o sentido de 

responsabilidade e tem o sentido do que é o papel da escola, ele pode ser uma peça, 

um toque de arranque no percurso deste aluno.” 

SPAPVP12 – “Se ele é um pai ou um encarregado de educação que balda à escola, 

não quer saber, não querem saber da escola. (...) é óbvio que esse fator vai 

influenciar negativamente na vida daquele aluno. Porque ele próprio habitua-se a 

esse modo de estar e de ser e na vida dele, ele vai fazendo assim o percurso com 

atropelos.” 

SPAPVP13 – “Um dos grandes problemas que enferma a sociedade portuguesa ainda 

é a ignorância.” 

SPAPVP14 – “Obscurantismo, ignorância existem no seio da sociedade 

independentemente das classes sociais.” 

SPAPVP15 – “Mas agora, que existe de uma forma ofuscada essa ignorância, existe. 

Sem complexo nenhum de dizer-lhe isto, como colega.” 

Percurso 

SPAPP1 – “Eu comecei a lecionar em S. Tomé.” 

SPAPP2 – “Do 9º até ao 12º ano eu fui lecionando o 1º ciclo, 2º ciclo.” 

SPAPP3 – “Portanto, em 1983, quando eu acabei o 12º ano, deixei de exercer a 

função do professor, passei a trabalhar como coordenador pedagógico.” 



SPAPP4 – “Portanto, de „83 até „91 trabalhei diretamente com o gabinete de 

estudos.” 

SPAPP5 – De „87 a ‟91, os últimos quatro anos, trabalhei com a Fundação Calouste 

Gulbenkian, houve uma reforma do sistema educativo(..).  

SPAPP6 – “(...) em ‟92 então fui beneficiado com a bolsa.” 

SPAPP7 – “(...) eu trabalho numa instituição Y em Lisboa, num dos colégios.” 

SPAPP8 – “(...) fiz o percurso, digamos, em três colégios distintos.” 

SPAPP9 – “O primeiro é Z, trabalhei um ano.” 

SPAPP10 – “Depois trabalhei num colégio de nome (...). Trabalhei aí 9 anos.” 

SPAPP11 – “(...) estou também agora, há cinco no Colégio X, que é em Xabregas.” 

SPAPP12 - “(...) eu em ‟79 então, quando eu acabei o 5º ano, passei a lecionar. 

Lecionei no 1º ciclo…” 

SPAPP13 - “Quer dizer, acabei o 9º ano, parei, fui lecionar. (...). Então, eu fui 

lecionar para uma comunidade que estava a 15 quilómetros. (...) tinha na altura 17, 

16/17 anos.” 

SPAPP14 - “(...) as pessoas que tinham uma maior aptidão dentro do grupo 

selecionado nessa formação, passavam a dirigir a chamada planificação do grupo. 

(...) os professores que trabalhavam naquela periferia, trabalhavam sob a alçada de 

um coordenador. (...) Deram-me as duas turmas do 4º ano e deram-me a 

coordenação do grupo, que eram cerca de 30 professores. Professores mesmo mais 

velhos, eu era um jovem de 17 anos.”  

SPAPP15 –“E ao mesmo tempo, também, comecei a sentir-me realizado, primeiro 

porque financeiramente encaixava bom o dinheiro, não é, e também comecei a ser 

reconhecido no meu trabalho.” 

SPAPP16 – “Trabalhei „79/‟80, „80/‟81, depois, em ‟81 realizaram a 1ª Jornada 

Científica, porque os primeiros alunos nossos (...). (...)  vinham para Portugal cerca 

de 10%. (...) em Portugal no ano ‟80, vieram dezasseis estudantes são-tomenses e 

todos reprovaram no primeiro ano. Isto implicou a fazer uma reflexão interna em S. 

Tomé.” 

SPAPP17 –“(...) eu fiz parte da equipa que ia reflectir sobre a qualidade de ensino. 

Pronto, isso foi o primeiro passo que eu dei na qualidade de trabalho.” 

SPAPP18 –“(...) e percebemos logo à partida que os cubanos aplicaram um método 

que foi o Método Analítico Sintético, com Variante Fónica. (...) tinha alguns 

impactos que não eram muito viáveis na nossa cultura, porque aquilo não foi 

testado. Então, propusemos, na altura, alterar o método Analítico Sintético, com 

Variante Fónico, passar para Método Global e Método Sintético.” 

SPAPP19 -“Foi a nossa proposta na altura. Pronto, isso ressoou um grande eco 

porque isso foi feito pela UNESCO, algumas organizações, mesmo a Fundação 

Calouste Gulbenkian. (...) pediu ajuda à Fundação Calouste Gulbenkian que 

fizessem uma reforma e eles prontificaram-se logo. Foi assim que eu deixei de 

exercer a função como professor de 1º ciclo nos anos de ‟82, ‟83, passei para – em 

„84/‟85, para lá para o Ministério da Educação directamente.” 

SPAPP20 –“(...)a Gulbenkian como fez esta reforma, eles envolveram-me, eles 

selecionaram um grupo de quadros nacionais que achavam que tinham aptidões para 

trabalhar com eles.” 

SPAPP21 –“E de noite lecionava no 2º ciclo, como eu contei, e no 3º ciclo. Sim, era 

uma forma de sobreviver porque é assim, embora trabalhasse no Ministério o nível 

de vida melhorou consideravelmente. Eu passei a usufruir do triplo do salário. 

Porque o meu salário não só dependia do salário nacional, como tinha uma 

gratificação que era financiada pela fundação Calouste Gulbenkian.” 



SPAPP22 – “(...) fiz o currículo na altura, também embora não tivesse muita prática 

mas já tinha algumas informações positivas, mandei para a instituição Y. (...) 

mandei para três pontos (...).” 

SPAPP23 – “(...) 15 dias depois eu recebi um contacto, telefonema, (...) do Colégio X 

para uma entrevista.” 

SPAPP24 – “(...) o provedor adjunto, quando me chamou ele ficou estranho. Porque 

na altura, nessa minha especialidade não apareciam as pessoas para trabalhar, não é? 

Então ele estranhou: „Mas porque é que esse individuo vem pedir emprego para o 

Colégio X.‟. Então, chamou-me para a entrevista nessa curiosidade.” 

Prática letiva 

SPAPPL1 – “Foi sempre muito positiva.” 

SPAPPL2 – “Foi agradável, primeiro porque eu tinha embebido – como se diz – 

aquelas experiências de alguns professores que eu tinha que eram muito exigentes. 

Eu sou conhecido mesmo cá em Portugal como um professor muito exigente.” 

SPAPPL3 – “(...) um professor para ter qualidades – porque nós também tínhamos 

uma avaliação – é ele atingir 80% de sucesso. (...) Só deixei 4. Num universo de 

quase 79 alunos.Desses todos que foram para exame, todos passaram.” 

SPAPPL4 – “(...) porque havia uma reprovação muito rigorosa, não podiam chumbar 

no exame. E isto deu-me um outro calcar, digamos assim, deu-me um outro suporte 

a nível dos professores jovens, na altura, com um nível que era para se aproveitar.” 

Influências 

SPAPI1 – “Primeiro, são as competências porque eu acho que estou bem munido de 

competências. Eu tenho aptidões e competências para o exercício da profissão que 

eu escolhi.” 

SPAPI2 – “Toda a experiência que fui adquirindo (...).“ 

SPAPI3 – “Agora, em termos de capacidade, de conhecimentos e de aptidões, estou 

preparado para trabalham em qualquer nível. “ 

 

 


	Capa e contra-capa_final
	tese
	Anexo_I_Guiao_Entrevista
	Anexo II_Entrevistas
	Anexos_III_Analise_Conteudo

