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Transcrição Educadores de Infância   

(1º ficheiro 1h 06min)  

E: Primeiro gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês. Sei que estão no final do ano 

letivo e é complicado, mas desde já quero agradecer do fundo do meu coração. A 

proposta, a princípio é fazer esse encontro com vocês para que vocês possam estar 

informando// qual o dia-a-dia de vocês. E o meu objetivo nesse trabalho de investigação 

é compreender como o vínculo ao MEM interfere na construção da profissionalidade de 

vocês, que estão vinculados a este movimento, certo? Esse é o objetivo principal do meu 

trabalho de investigação. É… nesse grupo focal, que é essa técnica que a gente está 

utilizando, ela facilita a comunicação, a gente fica mais à vontade. A gente pode se 

expressar mais espontaneamente. Não tem tanta, como é que eu poderia dizer… 

formalidade. Então, o importante é que vocês vão colocando as experiências de vocês. E 

eu vou aqui com algumas perguntas que eu tenho aqui, eu vou// se não for contemplando 

eu vou perguntando e vocês vão respondendo, certo? Então podemos começar? 

Poderiam até se apresentar se for o caso, só mais// 

EI.1: . (nome da entrevistadora) nós já nos conhecemos todas.  

EI.2: Mas a . não nos conhece.   

EI.1: A . é que não nos conhece.  

E: Isso. ((risos)) 

EI.1: Começa tu . (nome de EI.3). 

EI.3: Oh pá! Começa sempre a mais velha, isso não está certo. Mas vá lá.  

EI.2: A mais experiente.   

EI.3: É a mais experiente… Tenho 60 anos. Como se vê pelo meu cabelo maravilhoso. 

Trabalho há 37, quase sempre na escola pública. Sou sócia do Movimento da Escola 

Moderna quase desde que me conheço na profissão. Foi amos à primeira vista ou à 

segunda, não sei… Pronto. Faço parte da coordenação do núcleo regional do Porto e às 

vezes faço formação para// sobre iniciação ao modelo.  

E: Certo.   
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EI.3: Trabalho no Porto. Está bem assim? Queres mais?  

E: Não. Está perfeito.   

EI.3: Pronto, ok.. (nome de EI.1) Bora.  

EI.1: Eu sou a .. Tenho// fiz agora 46 anos. Trabalho no MEM há p’raí 10, 11 anos, mais ao 

menos. // 

EI.3: Fizeste agora não. Fazes hoje!  

EI.1: Já fiz. ((risos))  

EI.3: Ela faz hoje anos… Não. Foi ontem?  

EI.1: Já nem sei que dia é hoje. Foi há dois dias.  

EI.3: Ei! E eu deixei passar. Que mal!  

EI.1: Oh! Olha, até a minha mãe se esqueceu de mim.  

EI.3: Ei, que mau pá! Desculpa lá. Parabéns!  

EI.1: Não faz mal. Não levo nada… a mal essas coisas. Pronto. Eu procurei o movimento// 

portanto, eu só trabalho… só implemento o movimento da escola moderna há 10, 11 anos 

e desde essa altura é que sou sócia também do MEM. Eu procurei// Eu estive a trabalhar 

muitos anos nos Açores, nas ilhas que também pertencem a Portugal, também são 

portuguesas. Estive lá muitos anos. E estava muito insatisfeita com aquilo que eu via na 

minha prática e queria mudar. Queria mudar. Queria mexer qualquer coisa na minha 

prática, não estava satisfeita. Então quando vim aqui para o continente, fiquei colocada// 

eu fazia todos os dias quase 200kms por dia para ir trabalhar, mesmo assim eu fui à 

procura do movimento. Fui a um sábado pedagógico, tal e qual como tu me falaste. (nome 

de entrevistadora). E fiquei apaixonada. Identifiquei-me. Inscrevi-me numa formação 

com a. (nome de EI.3). Por acaso foi a. que fez essa oficina de iniciação ao modelo 

pedagógico e desde então nunca mais abandonei. É algo// é uma forma de vida. Dá muito 

trabalho. Mas é algo que nos enche as medidas. É algo que realmente nos enche 

totalmente, porque é realmente um modelo pedagógico com que os meninos, não só nós, 

mas os meninos também se identificam. Pronto! Já te disse como é que eu entrei. Trabalho 

na Maia, mas ando sempre// apesar de trabalhar em escolas públicas sempre, ando a 
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saltitar de escola em escola. Eu já sou do quadro ma mesmo assim, a cada passo ando 

sempre a mudar de escola.. (nome da EI.2) passo para ti que já falei muito.  

EI.2: Pronto. Então, eu tenho 36 anos. Já sou educadora desde 2005, e no entanto só//  

((impercetível por falarem em simultâneo)) este ano completo o 11º ano de serviço. 

Portanto// eu comecei a trabalhar como educadora de educação especial, comecei a 

trabalhar na Madeira, no… portanto no Funchal, e quando eu comecei, não estava// tal 

como a . (nome de EI.1) estava a dizer também não me sentia muito realizada. E aquilo// 

eu estava na educação especial e portanto trabalhava em colaboração com outras colegas, 

e as práticas que eu via e aquilo que eu achava que deveria ser feito para… quer para as 

crianças que estava destacada para dar apoio, quer para os grupos, não é? Porque nós não 

podemos pensar nas crianças de modo isolado, não me satisfazia. E então por 

coincidência, o sindicato lá da Madeira, um dos sindicatos dos professores, organizou 

umas jornadas em parceria com o MEM. E eu frequentei essas jornadas e desde aí nunca 

mais deslarguei, nunca mais descolei mesmo do MEM. É mesmo… ainda fui namorando 

o MEM, ia às formações, frequentava os sábados pedagógicos todos, não me fiz logo 

sócia… entretanto no último ano que estive na Madeira, foi em 2014, ia integrar o núcleo 

de coordenação da Madeira, só que fiquei desempregada e vim para o Porto. Então, 

contactei os colegas do Porto e… tenho trabalhado com os colegas. Pronto, tal como a. 

(nome de EI.3) referiu também tenho colaborado com a formação, quando há necessidade. 

Tenho também estado em grupos cooperativos. Também eu acho que são uma mais-valia 

na nossa formação enquanto profissionais, sem dúvida alguma. Acho que de facto é nestes 

espaços de grupos cooperativos que temos a mesma linguagem. Que é um aspeto que nas 

nossas escolas muitas vezes nós sentimos um pouquinho frustrados e no MEM nós 

falamos todos a mesma linguagem. E dentro do MEM ainda há esta questão, esta 

especificidade dos grupos cooperativos que é … há um ano ou outro ano que nós 

queremos aprofundar mais algumas temáticas ou algum tema e temos esta oportunidade 

neste aspeto. Pronto. Acho que o MEM na profissão e na vida também que pronto// eu 

neste momento não conseguia estar de outra forma.    

E: É importante.  

EI.1: Às vezes, esquecemo-nos de referir isso.  

EI.2: Acho que me alonguei um bocadinho na//  

E: Não.  
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EI.1: Não. Às vezes esquecemo-nos de referir isso. Que estávamos todas em grupos 

cooperativos. E eles são muito importantes porque nos sustentamos umas às outras como 

a. (nome da EI.2) disse. É a base, realmente, para conseguirmos avançar, porque a 

linguagem é comum. Apesar de às vezes, termos objetivos diferentes, a linguagem é a 

mesma. Sentimo-nos à vontade, confortáveis, não é?  

E: Ok! É para se apaixonar mesmo. ((risos)) Então vamos assim… eu vou perguntando e aí 

vocês vão falando conforme// se eu sentir necessidade reforço mais outras perguntas ‘tá? 

De que forma o vosso vínculo ao MEM explica o modo como sentem e como vivem a 

profissão?… A. (nome da EI.2) já…  

EI.3: Já abordou mais ao menos isso não foi?  

E: Sim.  

EI.3: Sim. É assim. Estávamos a falar disso. A (nome da EI.1) também falou. Vamos buscar… 

o MEM é um bocado uma família pedagógica. É o espaço onde, primeiro podemos falar 

dos nossos medos, das nossas inseguranças, dos nossos desejos, e onde vamos ancorando, 

buscando apoio para prosseguirmos. Porque falamos a mesma linguagem, não há medos, 

ninguém se esconde, ajudámo-nos. Os grupos cooperativos é um dos meios da 

autoformação, mas mais do que isso através do…// isto é um contínuo não se pode fazer 

uma formação no MEM e pronto estamos MEMistas… é uma formação constante. É uma 

autoformação constante. E, e acho que todas nós sentimos que quando estamos mal, 

quando a escola não nos entende, quando não conseguimos realizar alguma coisa, quando 

temos dúvidas, o movimento dá-nos isso. E além do mais, temos uma mais-valia de 

termos um grupo de pessoas muito capazes que estão em diversos setores, tanto nas 

universidades, como no conselho nacional de educação. E estamos sempre um passo à 

frente a nível da sociedade, e da cultura e da política inclusive. Pronto. Passo.  

EI.1: Acho que já disseste tudo. (nome da EI.3).  

EI.2: É um pouquinho isso. Eu, às vezes, até já em brincadeira dizia às colegas, que eu sinto 

às vezes que nas escolas nós ficamos um pouquinho angustiados. E já cheguei a comentar 

com algumas colegas que quando me reúno com elas é como se eu fosse lá respirar ar 

puro, oxigénio, e depois volto para a escola, permaneço em apneia e volto…e depois 

voltamos a reunir. É uma necessidade. Porque nós identificamo-nos entre nós com os 

valores e os princípios do MEM e não é fácil… aliás, não é mesmo nada fácil// 
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EI.1: Ouvimos-te aos cortes. (nome de EI.2). Agora deixamos de te ouvir.  

EI.3: A tua ligação não está muito boa.  

EI.2: A minha ligação está um bocadinho fraca está. Pronto, como eu estava a dizer// agora 

já me estão a ouvir melhor?  

Todas: Sim. 

EI.2: Como eu estava a dizer é um bocadinho esta necessidade de nós termos ali uma base de 

apoio. Sustentar-nos. Porque às vezes somos tão bombardeados nas escolas. Às vezes, há 

escolas que nos tratam mesmo muito mal. E que não nos deixam crescer e exponenciar 

aquilo que são os princípios do MEM: os valores democráticos em função da autonomia 

dos meninos, o respeito pelo trabalho dos meninos e pelas vontades, e resposta às 

necessidades e interesses que os meninos trazem. Somos de tal forma bombardeados, e 

às vezes até como eu dizia, mal tratados, que temos necessidade desta rede de apoio. E, e 

no MEM encontramos isto, porque falamos a mesma linguagem. Porque estamos todos 

no mesmo sentido e nos compreendemos uns aos outros. Nós não vamos para a escola 

para cumprir calendário, vamos para a escola para cumprir um desígnio. É quase uma 

missão. Praticamente, é um pouquinho isso.  

EI.1: E depois o MEM também é… como é que hei de dizer. A educação é para todos. Não 

há…// Há igualdade, não há ca ricos, nem pobres, nem// e isso para mim foi das coisas 

que mais me motivou também, porque o MEM tenta ver uma diferenciação// faz mesmo 

uma diferenciação pedagógica. Responde aos interesses e necessidades dos meninos e 

não ensina a todos como se fossem todos iguais, não é? Não se ensina a cada um como se 

fossem todos iguais. Portanto, fazemos aquela diferença e isso faz muita falta na escola 

pública. Nós não vemos isso. Não vemos a diferenciação. Ninguém tem isso em atenção.  

EI.3: É isso agora anda muito em voga. As questões legais, a inclusão e tudo mais, mas isso 

no MEM é… já… // 

EI.1: É prática assente, digamos assim.  

EI.3: Basicamente é assumido que as coisas são assim mesmo. A educação é para todos.  

E: Certo. Eu li muito sobre a autoformação cooperada, né? E eu gostaria assim, que vocês 

falassem um pouco sobre o impacto que essa experiência de autoformação cooperada 
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tem tido ao nível do vosso desenvolvimento profissional. E porque é que essas 

experiências são tão importantes para vocês? Para a profissão de vocês?  

EI.1: Primeiro eu acho// Eu vou começar, porque para mim, pelo menos para mim, foi, foi… 

fez-me crescer muito. O faco de estar com outras pessoas que falam a mesma língua que 

eu fez-me crescer imenso. Primeiro, porque estou a mostrar a minhas fragilidades e apesar 

das outras pessoas me criticarem, não é? Me criticarem mas sempre naquele sentido 

positivo. Eu sei que aquelas pessoas me vão ajudar, e me vão dar os seus contributos para 

que eu possa melhorar, não é? Não, não me vão criticar, e massacrar e pôr para um canto. 

Alguém me vai ajudar. E eu acho que é// e assim, eu também consigo mostrar as minhas 

fragilidades, não é? Só assim é que eu posso crescer. E ao falar das minhas dificuldades, 

não é? Também estou a refletir acerca daquilo onde erro, onde é que posso melhorar, o 

que é que está menos bem, não é? Acho que isso é fundamental. Estarmos continuamente 

a refletir sobre aquilo que fazemos, como fazemos, não é? Acho eu. Não sei. É um 

bocadinho assim. 

EI.3: Na formação normal, nós somos o… recetor e estamos ali e recebemos, não é? No MEM 

fazemos parte. Nós formámo-nos em cooperação. Ou seja… a nossa opinião, as nossas 

fragilidades como dizia a. (nome da EI.1) fazem com que avancemos, não é? Não vamos 

a um sítio e aprendemos e vimos para lá com as, as, as…// 

EI.1: as teorias.  

E1.3: as teorias. Mas pegamos nas nossas fragilidades e a partir delas, ou as nossas 

necessidades, a partir delas construímo-nos, formámo-nos, não é? O que é que eu não sei? 

Onde é que eu preciso de aprender? E é por isso que se formam os grupos cooperativos. 

E a. (nome da EI.1) tem um longo percurso nisso e a. (nome da EI.2) também. É, 

é…juntarmo-nos com alguém ou mais competente, ou não, muitas vezes. E isso é, é… 

tem muito a ver com o que fazemos com os meninos, não é? Na escola. E no MEM fala-

se muito no isomorfo pedagógico. Portanto, nós não fazemos no MEM, coisas diferentes, 

com os adultos, coisas diferentes do que fazemos com os meninos, não é? Replicamos as 

formas de atuação, e é quase como tenhamos um projeto, não é? É mesmo um projeto. 

Nós não sabemos algo e vamos juntos. E como é que nos podemos ajudar. O que é que 

sabemos? O que é que cada um sabe? Onde é que nos podemos ancorar e andaimar para, 

para avançar. Pronto. Em cooperação, não é? Não estamos sós, não estamos isolados. 

Pode ser um par, podem ser dois, três. Se for um tirano não avançamos como dizemos 
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aos nossos meninos, não é? Há sempre alguém que vai ficar a fazer ruido ou não, não é? 

E não há espaço para ouvir toda a gente quando somos muitos. Quando somos poucos há 

sempre um espaço para dizermos “oh pa, não percebo isto. Não consigo.”, “Então? E? E? 

Agora vai e volta. Conseguiste? Agora vai e volta.” Portanto, não é numa lição, é o ir e 

vir constante, em que nos formamos. Penso que é um bocado isso, não é?   

EI.2: E também pegando um bocadinho no que a. (nome da EI.1) estava a dizer há pouco. A 

questão de diferenciação pedagógica e no currículo de isomorfismo pedagógico, no fundo 

nós conciliamos os dois, porque isomorfismo pedagógico fazemos connosco o que 

fazemos com os meninos. E a questão da diferenciação pedagógica, porque nós nestes, 

nesta formação autocooperada, o melhor são os grupos cooperativos, nós contruímos o 

nosso guião. Fazemos uma coisa quase à medida das nossas necessidades de formação. 

Nós, em quanto grupo combinamos quais são os nossos objetivos, qual é o rumo que o 

grupo vai seguir. Portanto, nós não estamos a fazer uma formação que tem um plano pré-

definido, e vamos seguir aquilo, e temos que falar naqueles conteúdos e passar aquele 

roteiro. Não. Nós vamos construindo, vamos adequando e depois também, um aspeto que 

me parece importante, nós ali somos uma comunidade de aprendizagem. Vamos trocando 

as experiências entre nós, e trazemos a prática para o grupo, e dentro do grupo articulamos 

a prática e a teoria, e procuramos sempre esta coerência entre a teoria e a prática. Aliás, 

um dos princípios destes grupos é precisamente esta questão desta coerência da teoria e a 

prática. Mas depois também neste formato de formação cooperada, uma coisa que o 

Sérgio Niza nos fala, é que nós temos esta responsabilidade// é exatamente como fazemos 

com os meninos, esta responsabilidade da devolução depois à comunidade…à 

comunidade mais alargada e à comunidade do MEM. E portanto, o próprio MEM vai 

crescendo, vai evoluindo com estes percursos que nós vamos fazendo dentro dos grupos 

cooperativos. E portanto, o conceito do sentido social das aprendizagens que o Sérgio 

tantas vezes nos fala também é válido dentro dos grupos cooperativos, porque 

normalmente qual é o objetivo de um grupo cooperativo? Nós vamos fazendo aquele 

percurso, mas se aquele percurso ficasse fechado dentro ou no seio daquela pequena 

comunidade, daquele grupo cooperativo, daqueles elementos que fizeram parte do grupo 

acaba por ser um pouquinho limitado. Portanto, nós temos que passar essa nossa 

experiência, esse nosso percurso para fora, para os restantes colegas do Movimento. E 

normalmente, fazemo-lo nas comunicações dos congressos, ou em artigos que 

escrevemos, ou em comunicações em sábados pedagógicos, ou até nestas, em todas estas 
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valências. Portanto, é sempre uma autoformação cooperada a nível individual, a nível do 

próprio grupo e depois a um nível mais abrangente da devolução que nós fazemos a todo 

o Movimento. Basicamente acho que é isto.  

E: Agora sim. Fazendo um balanço sobre as vossas experiências, né? Da autoformação 

cooperada. A gente poderia estar identificando, gostaria que vocês colocassem para mim 

a respeito quais foram os momentos difíceis, ou pelo menos os momentos em que se 

sentiram desafiados a pensar e a fazer de forma diferente. Os momentos em que se 

sentiram mais entusiasmadas, em que sentiram que valeu a pena estar no MEM, fazer 

parte do MEM. Seria: quais foram os desafios e o que é que fizeram com que vocês se 

motivassem a permanecer, a não desistir. Porque eu li que alguns, assim, vão para a 

conhecer e não dão prosseguimento, outros vão e se apaixonam. Que parece que é o 

caminho mais fácil. É esse de ir a um encontro de sábado e se apaixonar, pelo que eu vi. 

EI.3: Eu acho que temos percursos diferentes. Eu estou há muitos anos no Movimento e na 

altura nem se quer havia estas oficinas. Havia assim uns encontros… e, eu acho que é 

encontra pessoas… que nos dizem… ou seja, uma pessoa sente-se bem lá! Eu, eu nunca 

abandonei o MEM. Ia e vinha, na altura experimentava e depois ia ouvir. Eu fui ouvinte 

muitos anos no MEM, só ouvinte. Só ouvia. Ia inclusive às CCP’s só para ouvir. Hum, a 

mim até me conseguiam// porque eu ia tanto para o Porto como para Aveiro, eles até 

achavam que eu às vezes pertencia a Aveiro, outras ao Porto. E a determinada altura, o 

grande, o meu grande desafio foi ser formadora. Porque eu achava que não era capaz, não 

é? Ia lá eu ser formadora de colegas. Foi, foi um grande, grande desafio. Uma grande dor 

de estômago, como dizia a. (nome da EI2), isso já foi há muitos anos atrás. Nós temos 

quase que a obrigação moral de devolver aquilo que o MEM nos dá. E o que eu sou hoje, 

mesmo pessoalmente, devo-o ao MEM, às pessoas com que me fui cruzando. E uma das 

coisas que me, mais me emocionava e que eu ficava muito admirada era eu entrar num 

CCT e o Sérgio Niza saber o meu nome. Agora sabe, porque pronto, porque já sã muitos 

anos, não é? ((depois de uma pausa faz este comentário com a entrevistadora - Tens muito 

tempo. Está a dizer que tens tempo. Podes ficar muito mais tempo a ouvir-nos. Mas não 

te habitues S. (nome entrevistadora) que a gente tem de ir embora)) Era o Sérgio Niza, o 

mentor do Movimento, e nós entrarmos na sala e ele saber o nosso nome. A nível nacional. 

Uma pessoa, que como eu achava que estava caladinha e que ninguém, não é? E aquilo 

dava-nos// era assim uma coisa excecional, pronto. Por isso é que nós vamos ficando 

porque as pessoas do Movimento são muito, muito, muito afetivas. Dão muito, sem 
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pedirem. Quase que pedem por favor para nós fazermos as coisas. E o meu maior desafio 

foi mesmo ser formadora. E aquelas coias// Acho que estas minhas duas amigas nem 

acreditam nisso, eu sempre fui uma pessoa muito insegura pelas minhas raízes familiares 

e o MEM… lançou-me! Foi assim uma… é fantástico! ((risos)) Pronto!  

E: Obrigada.  

EI.2: É assim... momentos difíceis no MEM. Não posso…// Eu tenho-me sentido 

extremamente bem apoiada pelas colegas do núcleo do Porto, portanto não… claro que 

também tenho tido desafios como a. (nome da EI.3) falava. De ter começado também 

como formadora, o facto de ter começado a escrever artigos. São sempre desafios, mas 

eu…// 

EI.3: Não falei nesse, realmente não falei nesse, do, do// a primeira vez que escrevi.  

EI.2: Da escrita. Mas é assim, eu não senti tanta dificuldade como sentiria se não tivesse no 

movimento, porque me sinto extremamente bem apoiada pela, pelos colegas do Porto, e 

acho que realmente não posso apontar. Os momentos difíceis não são no MEM. Os 

momentos difíceis são nas escolas. E às vezes o confronto daquilo que nós queremos no 

MEM, e aquilo depois que nós encontramos nas escolas, mas lá está passa por nós 

tentarmos encontrar este desafio. Pronto. O que a. (nome de EI.3) logo no início é bem 

verdade? Que é todas nós, no fundo, temos percursos um bocadinho diferentes. Agora, 

uma coisa que eu acho que o MEM todas ((falha do áudio, com silêncio, aos 27min56)) 

é, por um lado o descontentamento, nós confronta// ((falha de áudio, com silêncio)) ou 

inevitavelmente não nos agradam determinadas práticas, determinadas coisas que nós 

ouvimos, às vezes até de colegas. Portanto, este descontentamento é uma coisa comum a 

todos nós. E consequentemente, paralelamente ao descontentamento, a inquietação de 

querer fazer diferente e melhor. E por outro lado, a paixão com que nós falamos daquilo 

que fazemos. Acho que no MEM nós falamos com muita alegria, enquanto que os outros 

professores, a maior parte das vezes angustiados e deprimidos e só se lamentam. Nós, no 

MEM, rimo-nos imenso, abraçamo-nos, somos imensamente afetivos, muito próximos e 

apoiámo-nos verdadeiramente. Por isso, basicamente em relação a esta questão dos 

momentos difíceis vamos tendo mas é precisamente no MEM que conseguimos encontrar 

forças e reunir energias para continuar.  

EI.1: Relativamente a mim, eu acho que nunca tive momentos difíceis, mas tive muitos 

desafios. Por exemplo, quando comecei a implementar o modelo nas escolas, lembro-me 
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que a diretora questionava - e as colegas sabem, principalmente a. (nome da EI.3) - que a 

diretora me questionava diariamente sobre a forma como eu trabalhava e eu conseguia 

justificar sempre tudo. E para mim era um desafio bom ela também me questionar, porque 

eu sabia responder sempre, sabia justificar sempre a forma como trabalhava e porque é 

que trabalhava assim. Depois também o confronto com os colegas. Verem a forma como 

eu trabalhava na sala, explicar porque é que trabalhava assim. Uns entendiam, outros não. 

Pronto, esse foi outro desafio. Depois acho que um grande desafio era deixar de ter medo 

de implementar certas práticas, por exemplo, ao nível da escrita, dos textos, com os 

meninos. Porque eu infantilizava um bocadinho as crianças, e então andava sempre a 

perguntar à. (nome de EI.3) “Oh, tu achas que eles conseguem fazer?” – lembraste.? “Eles 

são tão pequeninos. Achas que eles conseguem fazer isto?”. E a. “ Tu experimenta que tu 

vais ver que consegues.”. E realmente é verdade. Nós acabamos por ser o nosso maior 

obstáculo. Depois acho que outro desafio que eu tive, que foi quando fazia comunicações 

daquilo que nós investigávamos nos grupos cooperativos, parece, se calhar eu aqui 

perante vocês eu falo muito, mas eu tenho imensa dificuldade para falar perante grupos 

grandes. Perante muitas pessoas. Pode não parecer mas, eu tenho imensa dificuldade, e 

sou muito tímida. Pronto! Não parece mas, sou muito tímida. E também uma coisa que 

me trouxe muito, o MEM, de muito bom, foi que eu era muito negativa e agora tento ver 

sempre tudo pelo lado positivo. Portanto, o negativo pôr para trás das costas e ver tudo 

pelo positivo. Acho que isso nos ajuda sempre. Depois, os momentos mais entusiasmantes 

é o oposto disto. É fazer as comunicações, é aprender constantemente. É ver o sorriso, o 

brilho nos olhos dos meninos quando estão continuamente a aprender coisas novas a 

responder aos interesses deles, a, a não… como é que hei-de dizer… a conseguir 

responder a todos os meninos de forma diversificada. A ser criativa, eu às vezes até nem 

sei onde vou buscar isto ou aquilo. Estou sempre, estamos sempre a pensar nas formas e 

estratégias de, não é? De inovar, e de ajudar os meninos. Acho que isto é um bocadinho 

comum a nós, a nós todas.  

EI.3: Que engraçado, não me lembrei dessa, mas fazer comunicações era assim// 

EI.1: Oh,. (nome de EI.3). 

EI3: para esta gente. Elas já sabem isto tudo. Então quando entravam os craques na sala, a 

gente “ei jesus o que é que vou dizer!” ((risos)) “Como é que vou mostrar”. Portanto, 

formações, comunicações e escrita é… são os grandes desafios, e quando os superamos 

fazemos tudo. ((risos)) Acho eu! 
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E: Ok! Continuando. Quais as condições que de um modo geral é necessário respeitar para 

que os momentos de autoformação cooperada sejam momentos de efetiva formação? 

Quais seriam essas condições?  

EI.3: Que condições?  

E: Que realmente// deixa eu tentar// 

EI.3: Primeiro temos de ser sérios, ou seja, não brincamos ao faz de conta. Há, há... tem que 

haver um princípio, um meio e um fim. Hum! Temos… papéis… ajudem-me lá! 

EI.1: É assim… Cada gruo, cada grupo. (nome de EI.3) cada grupo acaba por fixar um pouco 

as suas condições, não é?  

EI.3: Está bem! Mas as regras são estas. Temos uma calendarização, temos de estipular//  

EI.1: o local.  

EI.3: E temos de fazer o que a. (nome de EI.2) disse de início que é devolver de alguma forma 

aos outros aquilo que aprendemos.  

EI.2: Sim!  

EI.3: Pronto! Acho que, não sei se estão-se a lembrar de//  

EI.1: Não! Disseste tudo.  

EI.3: Acho que são essas. Ou seja, nós não vamos impor// há grupos que não chegam ao fim, 

não é S. (nome da entrevistadora). Por várias dificuldades. Pronto! Não se consegue, ou 

porque, porque// há outros que continuam toda a vida ((risos)) 

EI.2: Tipo o teu de Aveiro?  

EI.3: O meu de Aveiro? Estamos sempre a inventar coisas para estarmos juntas, não é? Pronto, 

aquilo já não é//  

EI.2: Mas olha, um princípio que também é… que resulta e tu és prova disso é que também 

nos grupos há amizades sólidas. Portanto, também é um princípio importante.  

EI.3: Sim, sim!  

EI.1: Gostamos de estar juntas, o que é que vamos inventar para o grupo cooperativo? ((risos)) 
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EI.2: Mas não é necessário// eu quando comecei em grupos cooperativos, eu não conhecia as 

pessoas que estavam nesse grupo, não é necessário. Não é uma condição que as pessoas 

se conheçam. Portanto…podem não se conhecer de lado nenhum.  

EI.3: Aliás, S. (nome entrevistadora) nós no Porto no início do ano tentamos colocar um papel 

grande, em que se vão fazendo o levantamento de temáticas para estudarem e as pessoas 

vão-se inscrever sem se conhecerem, pronto. E formam-se ali os grupos cooperativos. Por 

isso é que às vezes é difícil, porque as pessoas não se conhecem. Inscrevem-se há um 

primeiro encontro, pronto. E às vezes perdem-se ou não. Quando não há alguém que 

agarre e que encaminhe poderá haver perdas, não é? Pronto. E há sempre alguns que 

caem, neste percurso e que depois se levantam num próximo ano. E depois há aquelas 

pessoas que já se conhecem e que são aglutinadoras de outras pessoas que vão 

aparecendo. Acho que é um bocadinho por aí!  Mas a estrutura, o facto de termos uma 

estrutura para o grupo cooperativo. Ajuda. Ou seja, já há materiais para se avançara. Para 

nos ajudar a nos organizarmos. A organização é muito, muito, muito importante. Penso 

eu!  

E: Ok! 

EI.1: Sim, é fundamental sermos organizados.  

E: Mais alguém para colocar? Professora. (nome de EI.2)?  

EI.2: Praticamente as colegas já disseram. É o facto dos grupos cooperativos serem 

formalizados, terem o mesmo plano que é preenchido no início do grupo. É quase como 

o assumir do compromisso daquelas datas que vão ser calendarizadas, daqueles objetivos 

que vamos tentar alcançar. Aliás, mesmo nesse documento já se prevê qual será o produto 

final que irá no fundo concretizar aquele sentido social das aprendizagens, ou seja a 

devolução à comunidade do MEM, do produto final do grupo. Poderá ser a comunicação 

num congresso, a escrita de um artigo, qualquer um desses produtos. E também 

contemplamos nesse documento já uma bibliografia já// Pronto. E tudo isso já nos ajuda 

a estruturar. Isso é enviado para a sede, acaba por também ter um bocadinho de peso. De 

facto, é mesmo no fundo formalizar. Como a. (nome de EI.3) é evidente que depois há 

grupos que se perdem, mas esta formalização acaba também// porque está ali tudo no 

documento está ali o compromisso das pessoas e acaba por ajudar um bocadinho nesse 

sentido, sim.  
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E: Ok! Então assim, porque é que o MEM se designa como associação de profissionais de 

educação?  

EI.3: Ora, ora repete S. (nome entrevistadora). 

E: Porque o MEM coloca como profissionais de educação? Se designa como profissionais de 

educação? Como associação de profissionais de educação? 

EI.1: Porque é que nós nos designamos como profissionais de educação?  

E: Isso.  

EI.3: Porque somos. ((risos))  

EI.1: Efetivamente somos profissionais de educação, não é? Há psicólogos também, mas na 

sua maioria é… somos todos professores. Desde o pré-escolar ao ensino universitário, 

não é?  

EI.3: É! Exatamente.  

E: A associação se reconhece como profissionais de educação.  

EI.3: Sim, somos profissionais da educação sim. Todos.  

E: Sei. Agora assim, sobre a questão do MEM para a sociedade. Vamos pensar. Pensar não, 

eu queria ouvir de vocês, das experiências que vocês têm em relação ao MEM e a 

relevância que ele tem para a sociedade. Quais os benefícios que uma criança ou em 

geral os alunos poderão usufruir pelo facto de terem uma educadora de infância 

vinculada ao MEM? 

EI.3: Valores democráticos logo, não é? Os valores democráticos que nós defendemos.  

EI.2: Há mesmo estudos que demonstram que do ponto de vista do desenvolvimento 

sociomoral as crianças que passam por uma experiência do MEM apresentam indicadores 

mais… pronto, melhores desenvolvidos do que as crianças que não têm essas 

experiências. No fundo é o que a. (nome de EI.3) está a dizer, valores democráticos// 

EI.3: E organização que nós temos de trabalho em que os meninos discutem a sua própria 

vida e fazem parte dela, agem sobre ela, não só a nível do plano, mas assim na discussão 

ética de comportamentos, não é? Eles agem // ninguém lhes diz, podes fazer isto ou não 

podes fazer aquilo. Discute-se isso e nunca se penaliza, mas sim avançasse de uma forma 

positiva pensando na vida, se isto está mal o que é que eu posso fazer para estar bem. Se 
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eu faço uma coisa errada, ok. Então porque é que não posso fazer? Quem é que me pode 

ajudar? Ou como é que eu me posso ajudar? E não “Faz isto! Não está bem. Sentas-te ali 

a pensar e acabou.”. E isto, não faz avançar ninguém. Faz sossegar na altura, e não quer 

dizer que uma pessoa não faça isso. Se o menino não estiver, se estive muito agitado a 

gente pode pedir para ele se sentar, mas não se fica por aí. Faz-se muito mais. Ou seja, 

em grupo, e isto em grupo, nunca num trabalho a dois, não é? Educador, criança. Há 

sempre o grupo para que em sociedade// É assim que as coisas ocorrem. E nós temos 

muito o conselho, não é? Fazemos tudo em conselho. E isso é a sociedade, não é? E outra 

coisa que nós fazemos, que tem a ver com a sociedade é que não criamos vivências 

próprias da escola, ou só da escola. Não criamos atividades que só existam na escola. Nós 

transpomos o que existe na sociedade para a escola. Tanto a nível da forma como 

chamamos às coisas que acontecem, aos espaços, aos materiais. Assim como as vivências.  

EI.1: Exatamente.  

EI.3: E vou-me calar, porque se não vocês não falam.  

EI.2: Os professores de primeiro ciclo normalmente, os que trabalham de forma tradicional, 

não costumam gostar muito ((falha no áudio)) 

E: Está travando.  

EI.2: e os professores que trabalham de modo mais tradicional gostam dos meninos quietos, 

calados e a ouvir e a reproduzir. E os nossos meninos de facto não estão habituados a este 

tipo de trabalho. Os nossos meninos estão habituados a participar, a dar a sua opinião, a 

questionar, a produzir e não reproduzir. E a fazer coisas com sentido. Por isso, questionam 

muito e de facto, às vezes, há este confronto. Mas aqui não são os meninos que estão mal, 

não é? É preciso repensar o que se faz e dar espaço aos meninos para serem eles próprios 

e a escola ter de se organizar, numa escola para a vida. Para aquilo que faz sentido para 

os meninos. E para termos crianças criativas, em que participem, que opinem, que 

questionem. Basicamente é isso.  

EI.1: É! E também valorizamos muito a cultura, não só a social, mas também a científica, não 

é? Pronto! E acho que os meninos ficam preparados, como a. (nome de EI.2) disse e a. 

(nome de EI.3) para a vida. E os próprios pais reconhecem isso. Mesmo o facto de não 

precisarmos de usar manuais, não é? Nós não usámos. Somos mesmo contra esse tipo de 

trabalho. No início eles estranham, mas depois é das coisas que eles mais valorizam. Que 
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nós ensinamos os meninos a pensar. Eu tive pais que me disseram que a gente ensina os 

meninos a pensar, a agir, a argumentar. E eu fico sempre muito satisfeita, quando eles nos 

dão esse tipo de feedback, não é?  

EI.3: É engraçado. Uma, uma mãe uma vez veio ter comigo e agradeceu-me, isto tinha sido 

por uma conversa por causa da religião. Eu não sou católica, aliás retiro-me, mas eles 

falam muito dessas coisas. E eles eram católicos, pelos vistos em casa, e a miúda chegou 

à beira da mãe e disse assim “oh mãe eu posso não ser católica, não posso?”. E ela ficou 

assim a olhar e disse “Podes.”; “Pois, a. disse que se eu quiser, se eu acreditar posso ser, 

se eu não acreditar posso não ser.”. E a mãe veio-me agradecer o facto de a filha conseguir 

ter este tipo de discurso, não é? E acho que isto é que faz toda a diferença.   

E: Qual a importância que o MEM tem vindo a ter para o sistema educativo português?  

EI.3: Cada vez mais. Agora mais com…// ou seja, já teve várias pessoas, em vários momentos 

ligados ao Ministério da Educação, dependendo muito das políticas, não é? Das políticas 

educativas. Na altura do PSD e do Crato é evidente que não era isso que se defendia. Era 

uma educação transmissiva em que o aluno é mero recetor e ensinavam-se para todos 

como se fosse um, não é? Independentemente. Agora desde que estão lá, este governo e// 

eles têm inclusive adotado muita forma de trabalhar do modelo. A diferenciação 

pedagógica, aquilo que se tem falado imenso. Recorrem e o MEM é citado, é citado, é 

consultado, é ouvido na elaboração mesmo de documentos. Por exemplo, as orientações 

curriculares para a educação pré-escolar tens lá imensa, imensa coisa que é Movimento 

da Escola Moderna. Pronto! E temos, por exemplo, atores em locais decisivos, como o 

Conselho Nacional da Educação, temos sempre lá pessoas do Movimento. Ligadas ao 

Movimento. E por algum motivo é que são convidadas para isso, porque são pessoas 

muito importantes para o país, não é? E para a educação. E mesmo nos, nas universidades, 

cada vez mais. Que são locais decisivos a nível da formação superior, não é? E muitas 

vezes somos chamadas para colaborar com as instituições superiores. E ter estágios 

também. Portanto, tudo isto, penso que é importante. Mas a nível de política educativa 

acho que quando há estas mudanças somos muito ouvidos. Ainda ontem participámos 

num webinário com// em que o Sérgio Niza moderou, não é?  

EI.1: Sim, sim.  



16 
 

EI.3: Com a Ana Maria Bettencourt e com// pronto, em que se falava das políticas educativas. 

Como é que é o regresso à normalidade no próximo ano e pronto. E estamos presentes, 

porque somos importantes.  

EI.2: Embora também o Sérgio nos alerte algumas vezes que nós não nos podemos deslumbrar 

às vezes um bocadinho com as políticas. Nós temos a nossa identidade e as políticas 

mudam, mas a nossa identidade mantém-se. E é o que a. (nome de EI.3) estava a dizer as 

políticas// neste momento a política é favorável à aplicação dos nossos princípios, mas 

não é por a política ser favorável que nós vamos alterar// favorável ou desfavorável que 

nós vamos alterar a nossa identidade. A identidade nós vamos construindo e vamos 

fazendo, se a política estiver em consonância ótimo. Temos mais facilidade em, na prática 

nas escolas. Se não tiver em consonância temos mais resistência, temos que nos unir mais, 

trabalhar mais, refletir mais// 

EI.3: Unir reforços. Inclusive o Sérgio costuma dizer quando a política é-nos favorável que 

nós devemos nos salvaguardar, ou seja, estamos mais expostos e temos que fazer um 

trabalho muito maior, não é? De reflexão. Porque toda a gente nos procura, sem nos 

entender, não é? E temos de pensar melhor nas respostas que damos. É mais fácil resistir. 

((risos)) É engraçado isto, não é? Porque a gente pensa assim “Eh pa, eles são// concordam 

connosco vai ser porreiro e não sei quê”, mas às vezes enviesam as coisas, acham que// 

chamam a tudo diferenciação pedagógica e nós temos um trabalho enorme em dizer-lhes 

“Isso que vocês estão a fazer não é diferenciação pedagógica”, não é? Ou outras coisas 

assim do género. Pronto. Obrigada. (nome de EI.2) que é mesmo isso. Nós somos sempre 

os mesmos, e às vezes na resistência ainda somos melhores.  

EI.2: Acho que sim.  

E: Querem colocar mais alguma questão? (nome de EI.2),. (nome de EI.1)?  

EI.1: A. (nome de EI.3) já disse tudo.  

E: Assim, eu queria de uma forma espontânea vocês falassem assim como era antes – só com 

a formação que eu tinha, ou hoje – com a autoformação cooperada. Em termos de 

profissão, de educadora de infância.  

EI.3: Não vou falar eu agora. Nem pensem!  

EI.1: Acho que já falei disso há bocado.  
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EI.3: Já falamos bastante.  

EI.1: Já falei disso há bocado. Mas pronto! Eu sempre fui muito insatisfeita com a forma 

como trabalhava e era // Pronto. Trabalhava de uma forma tradicional com fichas, com… 

era muito diferente. Não via grande significado// quer dizer, os meninos evoluíam, mas 

acho que evoluíam naturalmente como evolui qualquer criança. E não via muito sentido 

naquela prática. Agora, com o MEM e com esta autoformação cooperada eu acho que 

tenho crescido imenso. Eu olho para trás e vejo uma pessoa que escreve, que se expõe 

perante os outros. Escreve! Já comecei a escrever cooperativamente artigos. Coisa que eu 

não, não faria. Já consigo demonstrar a minha escrita. Aquilo que eu escrevo aos outros, 

não é? Com todas as // mostrar as minhas dificuldades, não é? Os meus sucessos. Os 

sucessos é muito fácil da gente mostrá-los. As dificuldades é que eu acho que é mais 

difícil, por isso é que eu acho que a autoformação cooperada também nos leva a crescer 

por causa disso tudo. Eu há bocado acho que já falei muito sobre isso, não sei se vocês 

agora querem dizer alguma coisa. (nome de EI.2)? 

EI.2: É assim, nós fazendo parte do MEM ou não com a experiência vamos ((falha no áudio 

aos 53min50)) porque vamos conseguindo responder melhor àquilo que são as 

solicitações dos meninos, portanto, acho que por aí// Agora, aquilo que sem dúvida eu 

cresci muito com o MEM e que não fazia antes, e faço muito mais agora é ao nível da 

partilha. É o que a. (nome de EI.1) estava a dizer há bocadinho. Nós não fomos educados 

numa cultura de partilha. A nossa educação// Se nós tivéssemos tido o MEM, enquanto 

alunos, seriamos certamente pessoas//  

EI.1: Muito diferentes.  

EI.2: Pessoas com uma formação e uma experiência diferentes quando entramos na profissão. 

E isso marca-nos muito. Aqueles que estudam desenvolvimento profissional explicam 

precisamente isso, que no início da nossa prática temos tendência a reproduzir muito mais 

os modelos que fomos alvo enquanto alunos, do que os que nós aprendemos que devem 

ser os // neste caso defendemos o modelo sócio construtivista, mas como eu// eu não fui 

exceção a esse percurso. Eu no início quando comecei a trabalhar, eu tinha muito mais 

dificuldade em expor-me em partilhar as coisas que fazia, porque tinha receio das colegas 

falarem. Esta cultura judaico-cristã que nós temos, de nos apontarem o dedo, para nos 

criticarem sem nenhum objetivo construtivo, é um antes e um depois. Quando eu// Agora 

que trabalho com o MEM e em grupos cooperativos, eu levo os meus trabalhos, eu 
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mostro. Se eu tiver alguma dificuldade, se alguma coisa não está a correr bem com os 

meninos eu falo com as colegas, partilho, peço ajuda. E eu antes tinha muito mais 

dificuldade nisso. Aliás nem sequer fazia. Nos meus primeiros anos de serviço, eu metia-

me na minha salinha// A verdade é que as culturas de escola têm algumas que promovem 

este isolamento, e os colegas às vezes não estão lá para nos ajudarem. É cada um por si. 

E no MEM não. Portanto, esta ajuda, esta partilha, esta cooperação, esta // Pronto! Eu era 

uma pessoa muito mais resguardada e se calhar com muitos mais receios e inseguranças 

e neste momento não, porque tenho estes pares que eu sei que estão ali para me ajudar. E 

que podem-me criticar, e criticam é com o objetivo de me ajudarem e não, nunca de me 

apontarem o dedo. Nunca me deixam com a crítica, assim só com a crítica. Deixam-me 

com a crítica no sentido da construção de uma solução e para me ajudarem. A grande 

diferença entre o antes e o depois é essa. Agora, claro que com o MEM, sem dúvida 

alguma, o aspeto que a. (nome de EI.1) falava há bocadinho sou capaz de fundamentar 

muito melhor aquilo eu faço, isso sem dúvida. Porque nós, entre nós falamos e discutimos 

nos grupos cooperativos, aquilo que eu dizia há bocadinho, nós mobilizamos 

constantemente a ponte entre a teoria e a prática. Portanto, se me vierem perguntar como// 

nas escolas acontece muito, porque as escolas, muitas escolas não são propícias à 

implementação de práticas como as que nós desenvolvemos no modelo. Se nos vierem 

perguntar eu sei explicar porque é que faço daquela forma. Também não faço daquela 

forma porque acordei de manhã e me apeteceu. Eu faço daquela forma, porque refleti no 

trabalho, elaborei o trabalho e criei uma expectativa, e tenho uma intencionalidade 

naquilo que vou fazer. Basicamente é isso. É essa a grande diferença.  

EI.3: Engraçado! Eu sempre fui extremamente confiante no trabalho. Tive… a sério! Lembro-

me do primeiro ano, de uma fulana que foi lá inspecionar, que disse que eu// estava a 

fazer não sei o quê e eu disse para ela se sentar. Eu dizia que trabalhava sobre pedagogia 

de situação, que era o meu primeiro ano de trabalho, e era assim que eu tinha. E ela dizia 

que aquilo não existia que tinha que trabalhar sobre pedagogia de projeto. Ia-se embora e 

e eu disse “Não, não. Agora não se vai embora. Vai-se sentar aí e vai-me explicar isso 

direitinho, porque não vem aqui dizer-me// eu acabei de ser formada e sei muito bem o 

que estou a fazer.”. Portanto, já estão a ver que eu desde o início que reclamava. Agora, 

sempre tive um contexto diferente de vocês. Nunca ninguém me questionou sobre a forma 

como eu trabalhava. Tive essa sorte. Os grupos coopera// as reuniões de… como é que se 

chamava? De núcleo. Que havia. Vocês ainda pertenceram ou não? Aos núcleos?  
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EI.1: Pertencemos.  

EI.3: Pronto! Também forma muito importantes. Em que havia partilha. Não havia MEM, 

mas havia partilha. E eu fui representantes deles muito tempo. Agora, o que me melhorou 

mesmo a minha prática foi ser formadora de outras pessoas. Ou seja, eu fiquei muito mais 

experiente quando tive de dizer aos outros como fazia. É engraçado! Porque eu tinha que 

me superar. Ou seja, eu tinha que ter as coisas de tal maneira organizadas e repensar nelas, 

e ouvir os outros. É engraçado. A gente vai ensinar e aprende, aprende, aprende. Eu tinha 

que ter aquilo. Eu tinha que ler imenso, para dizer. Eu tinha que saber mais para dizer aos 

outros como era. E acho que foi aí o ponto, mesmo, mesmo, mesmo de esta violência, 

este desafio que foi o toque pronto. Aquilo que a. (nome de EI.2) da fundamentação é 

muito importante. Eu no MEM, e é engraçado, no MEM e no Sindicato. Eu também fui 

dirigente sindical muito tempo e eu sentia-me sempre a saber as coisas todas, não é? Eu 

no MEM sabia o que estava a acontecer, o que ia acontecer. E no Sindicato também sabia. 

Portanto, eu estava ali, estava mesmo bem. ((risos)) Dos dois lados. Mas o grande 

crescimento, foi mesmo// o maior, o maior é evidente que nos grupos cooperativos. Mas 

muito mais o fazer parte da coordenação do MEM no Porto, foi um desafio enorme, não 

é? Pegar no MEM quase// do Porto quando ele estava completamente moribundo e ele 

como está agora. Um núcleo muito forte a nível nacional. Encontrar os parceiros a fazer 

um caminho que foi fantástico. Lembro-me do Sérgio vir fazer uma reunião aqui ao Porto 

e convidar, ir convidando pessoas. Eu não era nada, absolutamente nada, zero. Era uma 

pessoa que amava o MEM. Mas isto de dar aos outros faz-nos crescer muito. Acho eu que 

pronto. Foi o meu ops.  

E: Eu vejo, eu vejo muito no que eu li sobre o MEM, vem muita coisa, muito do olhar de 

Paulo Freire, sobre a questão de você ensinar e você ao mesmo tempo // como a 

professora. (nome de EI.3) acabou de falar. Quanto mais ensinava, mais aprendia. E é 

essa troca também de vocês. E quando a senhora falou assim// Senhora, professora 

(nome de EI.3) fala sobre a questão da formação. De ser formadora é uma coisa que 

para a senhora foi gratificante. A senhora ia ensinar, passar o que a senhora vivia? A 

vivência da sua sala de aula, era isso?  

EI.3: Sim! Aliás, eu recebi, a maior parte das vezes, eu recebia as pessoas na minha sala. 

Primeiro era ótimo porque eu organizava a sala. Tinha de estar organizada para receber 

pessoas lá. Mas mostrar às pessoas, e penso que. (nome de EI.1) tu sentias isso, dizer que 

nós não somos perfeitos. Que nós erramos, que fazemos coisas, que não terminamos 
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coisas, que não avançamos, mas que isso não faz de nós piores profissionais, não é? Cada 

um avança à sua maneira. Temos de arranjar estratégias, assim como com os meninos 

também temos de arranjar estratégias e são todos diferentes. Nós enquanto profissionais 

temos isso também. Temos que// o mas importante não é ter a marca x, y e z, é caminhar 

segundo os princípios pedagógicos do Movimento. E isso é que é o importante. Se nós 

não conseguimos logo de início porque estamos fragilizadas e ainda não conseguimos 

introduzir um determinado instrumento, mas o resto está garantindo, ele vai aparecer 

quando nos estivermos mais seguros disso. Portanto, tudo isto// Isto foi uma violência 

muito grande para mim, S. (nome de entrevistadora). Ser formadora foi mesmo. Eu agora 

estou para aqui a falar, parece que não, mas foi. E na altura, a primeira vez que fiz uma 

formação não a fiz sozinha. Fi-la com uma colega de Aveiro, em que estivemos em 

parceria. Porque é aquela coisa, fazem-te uma pergunta e tu não sabes responder, não é? 

Ops! E eu sou uma prática, não é? Não sou// E fazem-te uma pergunta de oura pedagogia 

qualquer e disse “eh pa eu não li isto! E?”. Eu sou aqui uma formadora do MEM, mas 

depois perguntam-me “Então mas, se eu antes disto fizesse antes aquilo? Eu se fizer 

aquilo também faço não sei quê.” Ah! ((suspiro)) Era uma dor que alguém fizesse uma 

pergunta que eu não soubesse responder, que pronto. Portanto… e deu-me segurança, 

mesmo a nível, enquanto pessoa, de estar na vida, não é? Sinto-me mais, muito mais 

confiante. Pronto, eu sempre fui assim um bocadinho. É de ser de São Vitro, mas pronto. 

((risos))  

E: Mais algum quer colocar alguma coisa? Que ache essencial? 

EI.1: Acho que está. Está tudo. Acho que a. (nome de EI.3) disse tudo. Sim. A gente antes já 

tinha acabado por tocar nestes aspetos, sim.  

EI.3: Mesmo quando nos apresentámos dissemos essa parte.  

E: Certo. Então assim, as minhas perguntas que eu tinha já estou por satisfeita. Gostaria de 

agradecer mesmo a vocês. Dizer que o projeto é mesmo apaixonante. Eu sou uma eterna 

sonhadora, porque diz que toda a pedagoga é sonhadora então. E eu me emociono muito 

com a fala de vocês, não vou mentir.  
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Transcrição Professores   

(2º ficheiro 1h 17min)  

E: Eu vou gravando, vou gravar e vou fazendo as perguntas e vocês vão colocando, porque 

eu quero que se foquem nisso. Qual é o meu objetivo? Entender, que vocês me expliquem, 

como a participação no MEM interfere positivamente na construção de vocês enquanto 

profissionais de educação, enquanto professores associados do MEM. E podem 

apresentar-se, porque na hora de transcrever fica mais fácil para associar a voz à pessoa. 

Quero também aproveitar e agradecer muito, porque sei que no momento não é tão fácil 

estar disponível, agradeço de coração.  

P.1: Ok. Pode começar qualquer um? Há linhas orientadoras? 

E: Se quiser se apresentar, se apresenta, fala em que série leciona e eu apresento as perguntas 

e a gente começa a conversa.  

P.1: Se não se importam, posso começar eu. O meu nome é., sou professora do primeiro ciclo, 

trabalho numa escola em Matosinhos, com um nível socioeconómico médio-alto. Tenho 

uma turma do 3º ano, com dois casos de alunos com educação inclusiva, que ainda não 

sabem ler nem escrever. É o primeiro ano que estou com eles, provavelmente vou ficar 

no próximo ano com os mesmos alunos, uma coisa nova para mim, que já não acontecia 

há 20 anos quase. Trabalho não há 20, mas há 18 anos, e não tenho tido muita estabilidade. 

E é só, para já.  

P.2: O meu nome é., tenho 36 anos, vivo em Paços de Ferreira e trabalho no Porto. Este é o 

meu oitavo ano numa escola privada. Trabalho desde 2005 e, de há oito anos para cá, 

trabalho numa escola privada. Trabalho com meninos desde o 1º ano até ao 4º ano e este 

ano estou com o fim do segundo grupo, portanto, estou com um grupo do 4º ano de 

escolaridade. Portanto, tenho 18 meninos, não tenho meninos de educação inclusiva, e 

acho que é só.  

P.3: Não falaram em termos do MEM, da vossa dinâmica. O meu nome é., sou professor do 

1º ciclo, com 20 anos de serviço. Sempre trabalhei em escolas públicas. Há dias estava a 

fazer as contas, metade da minha vida profissional foi no contacto direto com as crianças. 

Foi com a turma. E outra metade foi mais ligado à questão da coordenação de escola, em 

particular da Escola Básica de Freamunde, que é um concelho de Paços de Ferreira. Sou 
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coordenador do Centro Escolar de Freamunde há cerca de 10 anos, mais ou menos. É uma 

escola com 400, menos um bocadinho, 350 alunos, do pré-escolar ao 1º ciclo, ao 4º ano, 

neste caso. E é uma experiência interessante (risos). No MEM, acho que sempre pertenci 

ao MEM, mesmo durante a minha formação e acho que isso foi determinante para a minha 

formação como professor, porque havia essa… Tivemos essa oportunidade de conhecer 

diferentes modelos, diferentes formar de trabalhar. Naquela altura eu não cheguei a 

estagiar em nenhuma sala do 1º ciclo onde se praticasse o modelo, mas havia professoras 

disponíveis para isso e havia colegas minhas que tinham essa oportunidade. E, nessa 

altura, guardo com relevância o facto delas partilharem comigo e partilharem com os 

outros colegas o trabalho que se fazia. Também me marcou muito, para além desta parte 

prática e do conhecimento dos diferentes modelos, que eu acho que é fundamental na 

nossa formação, para além obviamente de todas as coisas que envolvem a nossa formação. 

Sendo que a formação é também uma coisa que se vai desenvolvendo e isso também é 

uma característica que nós desenvolvemos e aprendemos no MEM: as coisas e os seres 

humanos vão-se formando ao longo da vida, não é? Pronto. Tive também a oportunidade, 

durante esse período de formação, de conhecer o Professor Américo Peças, que era meu 

professor numa cadeira relacionada com o então Ensino Especial. Isso é, de facto, 

marcante, porque era viver um pouco aquilo que eu conheço hoje do modelo pedagógico, 

com ele. Porque, a forma como ele trabalhava, para além de falar da parte do modelo 

pedagógico, algumas das coisas que nós fazíamos enquanto estudantes, também eram 

coisas do modelo pedagógico do Movimento Escola Modena. E, esse modo de trabalhar, 

nas duas vertentes, tanto do que se experimentava nas salas como o que o professor 

Américo ia fazendo e ia falando connosco, foi determinante para eu depois perceber qual 

era o meu caminho. E a minha rutura com o ensino tradicional, provavelmente deu-se aí. 

Eu senti que queria ser professor e, achava eu, também um pouco com a juventude e com 

a utopia daquilo que queremos quando somos estudantes, que a escola podia ser diferente, 

que eu não queria a minha escola, que me marcou pela negativa. Para ser professor, teria 

de ser de outra forma. E, a partir daí, fui sempre estando em contacto com o MEM, até 

que cheguei ao Porto, onde há esta equipa fantástica. E eu faço parte da coordenação, e 

eles também, era isso que eu achava que elas deviam ter dito. 

P.2: Posso continuar? Eu entrei no MEM precisamente com o professor . (P.3). O, no início 

da minha atividade profissional… O . trabalha no mesmo concelho onde eu vivo, e era 

professor do filho de uma amiga minha e essa amiga falava-me maravilhas sobre o 



23 
 

professor que tinha uma forma de ensino muito diferente. Eu não conhecia o MEM, na 

minha faculdade, eu estudei em Braga, não se falava, ou eu não conheci, esta forma de 

trabalho, estava forma de ensino, este modelo pedagógico. E foi com o. que eu fiz a 

oficina de formação de iniciação ao modelo, e pronto. A partir daí fiquei. A formação 

deve ter sido em 2008, 2009 e, depois de terminada a oficina, nesse ano, apresentei uma 

comunicação num congresso nacional, em Tomar. E, no ano seguinte, entrei para a 

coordenação do Porto e ainda cá estou, e espero ficar muito tempo a pertencer ao 

Movimento. 

E: De que forma o vínculo de vocês ao MEM explica o modo como sentem e vivem a 

profissão? 

P.3: Eu acho que um dos primeiros aspetos em que interfere é nessa constante interrogação 

da própria profissão. Estarmos constantemente a questionar aquilo que estamos a fazer, 

que também é muito a linguagem do MEM. Temos algumas coisas base em termos, por 

exemplo, do modelo, que são estruturantes e são essenciais, mas não são dogmas, não são 

coisas sobre as quais não se pode falar. São aspetos dinâmicos que podem ir evoluindo, 

estou a falar, por exemplo, da questão do estudo autónomo, dos projetos, das formas de 

fazer as atividades. Não existe uma forma que seja uma receita. O trabalho está-se sempre 

a questionar. Na profissão também é um pouco isso. Às vezes os nossos contextos não 

são os melhores, mas mesmo assim, se não podemos fazer do modo que acreditamos e 

que o modelo defende, acabamos por questionar essa realidade e tentamos fazer de uma 

forma que se aproxime mais daquilo em que nós acreditamos. Eu acho que há esse 

questionar constante do que estamos a fazer, que eu acho importante, e que é uma 

característica que vem do MEM, a constante reflexão sobre aquilo que vamos fazer.  

P.1: Quero só acrescentar que é também a questão de não nos sentirmos isolados, porque nem 

sempre nem nunca, mas acabamos por nos apoiar muito uns aos outros neste questionar. 

Eu identifico-me muito com o que disse agora o., nem sempre a prática é o que eu gostaria 

que fosse, por várias circunstâncias, às vezes são fases em que eu não estou com tanta 

força para enfrentar o sistema, que é diferente do que eu normalmente tento implementar, 

porque os meninos não estão tão moldáveis, porque se calhar é só um mês e não vale a 

pena estar a apostar muito, pronto, tudo isso às vezes impede-nos de avançar, mas nunca 

me impediu de tentar. Como é que eu consegui arranjar estratégias e desabafos e…? Foi 

com o grupo do MEM, não é? Onde posso expor as minhas dúvidas, se estou a fazer bem, 

se não estou, “como é que tu fazes?”… E estes dois companheiros que estão aqui, 
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acabaram por me aturar muito nesse evoluir. Eu só estou desde 2016 com eles, conheci-

os na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, mesmo porque queria colocar 

muitas dúvidas. Tentava fazer uma parte do que percebia e, depois, conforme me fui 

envolvendo nos Sábados Pedagógicos, fui percebendo que não percebia nada, que 

percebia muito pouco. E, ainda hoje, sinto que tenho muito a perceber com eles. E acho 

que isso é que é bom, que é aliciante, é sentirmos sempre que estamos sempre a evoluir 

uns com os outros.  

P.2: Eu acho que estas duas características que o  e a . mencionaram fazem com que a forma 

como nós trabalhamos com os nossos alunos reflita precisamente isso: não ter medo de 

errar, aceitar o erro com naturalidade, partilhar as dúvidas, perceberem que nós não 

sabemos as coisas e que ninguém sabe tudo, a busca constante pela informação, tentar 

melhorar sempre. Isso é possível e é permitido, e as crianças acabam por trabalhar dessa 

forma. Não ter medo, perguntar, questionar constantemente, acho que é benéfico não só 

para nós enquanto profissionais e, indiretamente, como pessoas, mas também a forma 

como lidamos e trabalhamos com os nossos alunos. Houve uma coisa muito engraçada. 

Os meus alunos fizeram um livro de finalistas, onde escreveram dedicatórias e, um dos 

alunos dizia, sobre mim, “quando a . não sabe as coisas, vai perguntar a outra pessoa”. E 

eu acho que é mesmo isso, é a naturalidade com que nós questionamos, a naturalidade 

com que nós perguntamos coisas ao outro. Isto é fruto de muita reflexão, reflexão sempre, 

sempre, sempre.  

P.3: O que a . agora estava dizer também tinha um pouco a ver com o que eu dizia, com o 

meu “trauma” com a minha escola, que é esta dimensão humana, a dimensão de não haver 

seres superiores, no sentido em que os professores acabam por saber mais que os alunos 

ou de serem os professores que dominam. Óbvio, existe uma diferença geracional e nós 

somos profissionais que têm a responsabilidade de os acompanhar e dos os incentivar a 

crescer e desenvolver nos diferentes domínios, mas há esta dimensão humana da 

preocupação. Não só aqui connosco, com o nosso grupo, mas esta preocupação com os 

outros, com quem trabalhamos, com os mais novos, principalmente. O respeito. Não 

estamos em níveis diferentes. Somos todos diferentes, temos funções diferentes, mas 

estamos todos ao mesmo nível e respeitamo-nos como seres humanos. Acho que isso é 

importante também.  

P.2: Isso é uma cultura muito do modelo. A questão da participação de todos, a questão da 

democracia, do ter de pedir a palavra se quiser falar aos meus alunos. Não são só eles que 
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têm de pedir, se alguém está a falar eu tenho de ficar calada à espera que ele acabe para, 

depois, eu poder falar. E isso é visível nos diferentes momentos de sala de aula. 

E: O Professor. indicou algumas revistas do MEM, li algumas e também li uns livros, onde 

se cita muito a questão da autoformação cooperada. Queria perceber qual o impacto que 

as experiências de autoformação cooperada têm tido ao nível do vosso desenvolvimento 

enquanto profissionais. 

P.1: Além de haver os Sábados Pedagógicos, que é um grande grupo a assistir a uma temática 

ou duas, em que alguém vai partilhar aquilo que realizou na sua prática, ou que investigou 

do ponto de vista mais teórico, ou das duas partes, nesses momentos de partilha alargada 

nós formamo-nos pela experiência do colega que vai comunicar para o auditório. Estamos 

em formação. Além disso, também fazemos grupos temáticos. Se temos algum assunto 

que gostávamos de aprofundar, de explorar, seja ele mais teórico, prático, ou de ambos 

os carácteres, então nós juntamo-nos em grupo e tentamos, durante os momentos em que 

reunimos, colocar as nossas experiências, partilhar o que temos feito dentro daquele tema, 

pesquisar leituras, textos… Usamos muito a nossa base de dados, que existe no 

Movimento para os sócios, um Moodle onde temos acesso a bibliografia de autores de 

renome, autores de núcleos, autores que praticaram o Movimento noutros anos e na 

atualidade, portanto, temos ali um banco de informação muito importante. Então, através 

dessas leituras, que realizamos em grupo, e das reflexões, que também trazemos ao grupo, 

nós estamos sempre a aprender. Geralmente, ainda produzimos alguma espécie de 

material final, que pode ser um artigo para a revista, um cartaz, pode ser um powerpoint 

e podemos depois utiliza-lo para, num Sábado Pedagógico, trazer aos outros o que 

aprendemos naquele grupo, um grupo cooperativo de trabalho, de aprofundamento e de 

pesquisa. E, no fundo, estamos a trabalhar em projeto da mesma forma que os nossos 

alunos também trabalham em projeto. 

P.2: E esta apresentação para o Sábado Pedagógico é extremamente enriquecedora, porque 

nós refletimos sobre a nossa prática, tentando melhorar, questionamos com os outros, ao 

apresentar o trabalho estamos sempre a enriquecer. Ou seja, há uma reflexão prévia na 

construção desse produto que vamos apresentar, mas também com os comentários, com 

as dicas, com as questões que nos colocam e com a nossa própria avaliação, nós 

conseguimos melhorar novamente o nosso trabalho. E, isso, não é mais que uma formação 

cooperada, em que nós pedimos sempre apoio ao outro, mas estamos constantemente a 

questionar a nossa própria formação, a nossa própria prática. E isso acontece porque 
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temos alguém, muita gente, que nos questiona. Porque é que fizeste isso? Como é que 

fazes isso? Podias ter feito de outra maneira. Isto permite uma riqueza e um constante 

melhoramento da nossa profissão.  

P.3: Dizer só que o grupo cooperativo ou a questão da autoformação cooperada, este termo 

ser aquilo que nós acreditamos para a profissão. Também naquilo que eu dizia em relação 

ao modelo, que é dinâmico, que vamo-nos formando constantemente, são a base do 

modelo. O MEM começou com 6 professores que se começaram a juntar, gradualmente, 

para falarem dos problemas que iam encontrando nas escolas, há 60 anos atrás. Essa é a 

parte histórica, essa é a base que nós vamos herdando, essa história e essa cultura da 

associação. Porque, no fundo, é da cultura da associação que nós falamos. Aquilo que 

vamos construindo e fazemos é uma cultura que nós assimilamos comos profissionais e 

como professores e que acabamos por levar para as escolas e para a nossa vida. As minhas 

colegas dizem muitas vezes que eu sou um diplomata. E, provavelmente, essa diplomacia, 

não sei se gosto muito do termo, acho que é muito mais democracia que diplomacia. Eu 

aprendi isso também no MEM, a ouvir as pessoas, a perceber quais são os problemas 

deles, a tentar encontrar soluções para resolvermos os problemas que todos temos. E o 

espírito dos grupos cooperativos também é muito este: é nos termos um problema e fazer 

de um problema um projeto comum a 6 ou 7 professores. E esses 6 ou 7 professores não 

precisam, não têm de estar todos em igualdade de circunstâncias, aliás, no fundo, também 

a heterogeneidade, a mesma que acreditamos e valorizamos na escola, também é a 

valorizamos nos grupos. Porque é dessa heterogeneidade, como elas foram dizendo, que 

o trabalho nos grupos se vai desenvolvendo. Com os olhares dos outros à volta de uma 

mesma intenção, depois vamo-nos formando e formando uns aos outros. Dizer também 

que os grupos são muito importantes por esta dimensão, mas também pela integração das 

gerações mais novas, porque acabam por servir um pouco como um tranquilizante. É para 

os mais jovens, mas também é para os mais velhos, porque os mais velhos também têm 

dúvidas. Às vezes não sabemos fazer determinadas coisas na escola e, mostrando esse 

problema ou essa coisa que nos aflige aos outros, eles acabam por nos dar outra perspetiva 

para ver e para fazer as coisas. Na minha experiência com os grupos, outra coisa que eu 

valorizo bastante é, não só a relação com as colegas do 1º ciclo, mas também, porque 

preciso disso, porque precisei de compreender muito (uma vez que não tinha formação a 

esse nível), algumas coisas relacionadas com o Jardim de Infância, com o Pré-Escolar, 

foi também muito importante que esses grupos não sejam só de professores do 1º ciclo, 
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mas que tenham outros professores de outros níveis. Porque ouvirmos os outros relatarem 

os problemas ou os sucessos que conseguem, nós também conseguimos aprender e eu 

aprendi muito com as professoras sobre o Pré-Escolar nos grupos cooperativos. E é, no 

fundo, os grupos cooperativos que fazem avançar as nossas práticas. 

E: Ok. No final, quando a gente fechar, eu vou desligar o gravador e eu tenho mais umas 

questões para fazer, mas já são pessoais, em relação ao MEM. Se fosse para fazer um 

balanço sobre a experiência de vocês na autoformação cooperada poderiam me 

identificar os momentos difíceis para vocês? Que vocês atravessaram para alcançar o 

que vocês são hoje. Sabemos, como o professor falou, que a gente está em constante 

construção. Muita coisa do MEM eu vejo Paulo Freire. Sobre a questão do se 

desenvolver, aprender no grupo. Então, quais foram os momentos difíceis e quais foram 

os momentos em que se sentiram desafiados a pensar de forma diferente? Que momentos 

difíceis fizeram vocês pensar em mudar o jeito de ser professor? O professor. disse até 

que ele queria ser professor mas não igual aos professores que ele já teve. 

P.2: Eu gostei muito do meu percurso escolar. Mesmo em relação à faculdade, por isso, a 

mudança para… O conhecimento do modelo acho que me trouxe um bocadinho 

autoconhecimento, com o qual eu me identifiquei imediatamente. Onde eu senti que eu 

tinha que mudar foi agora na chegada a este novo colégio, porque eu abri o primeiro ciclo. 

Não havia mais nenhuma turma, era uma escola que só tinha pré-escolar e creche, eu fui 

a primeira e, inicialmente, única professora do 1º ciclo. Aí, sim, queria trabalhar o modelo 

de forma a que, não só as crianças se sentissem bem ao utilizar esse modelo, como 

também os pais e toda a comunidade escolar o aceitassem. Contei, felizmente, com a 

ajuda do resto das pessoas do núcleo para deixar de ter dúvidas, ainda tendo muitas, mas 

acho que foi esse o momento em que achei que tinha de melhorar alguma coisa, que tinha 

de trabalhar e arriscar. Acho que foi aí.  

P.1: Eu posso dizer que foi quando tive a minha formação escolar. Eu fui aluna do MEM, de 

uma professora MEM. Não só uma professora, eu quando estava na escola primária, 

frequentei várias escolas, porque a minha mãe era educadora contratada e ia arranjando 

lugar em vários sítios. Nesse altura, em duas escolas em terras diferentes encontrei 

professoras do MEM e identifiquei-me bastante. Também tive outras que não eram do 

movimento mas, na altura, eu era bastante flexível. Depois, como professora, na formação 

nunca me foi falado propriamente do movimento. O que tive foi o Professor José Pacheco, 

da Escola da Ponte, tirei o curso na ESE, no Porto, e o contacto que eu tinha com o MEM 
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foi sempre da minha mãe que, como educadora, foi sempre sócia do movimento e tinha 

as revistas em casa. É o que me lembro de criança, embora não ligasse muito. Depois, fui 

contactando com várias pessoas no curso, de outras faculdades, que tinham contactado 

com o movimento. Pronto, tive contacto com pessoas diferentes e acho que foi isso que 

me enriqueceu. Do ponto de vista prático, eu não tinha a experiência que o. fala, de poder 

ir a salas de pessoas ver como se faz – eu nunca tive esse privilégio. Tive o privilégio de, 

como aluna, fazer toda a prática do movimento. Mas, como era muito pequena, não me 

lembro. Agora, na prática profissional, o momento difícil que vincou a minha viragem 

foi… Eu acho que tem a ver com a sensibilidade que já temos, ou uma apetência que já 

temos porque eu percebi, desde que comecei a dar aulas, que não era assim que 

funcionava. Senti sempre que todo aquele repetir de escolher o manual e eu chegava e os 

manuais já estavam escolhidos, de abrir a página não sei quantos e fazer a letra não sei 

quê… Eu senti que, para eles, não lhes dizia nada. Era uma tarefa completamente 

enfadonha e sem sentido nenhum, por isso, sempre senti que não era assim que eu queria 

trabalhar. E todas essas pessoas que eu fui conhecendo, fui tentando perceber “então como 

se faz aqui? como se faz ali?”. Andei sempre à procura, tentei tudo, métodos, movimentos, 

estratégias, tudo o que havia desse género. Tentei fazer de tudo um pouco. Quando eu 

consegui ter mais tempo pessoal também… // Eu fui para os Açores e os meus alunos não 

aprendiam. Nos Açores a realidade é bem difícil, na parte das vivências, eles têm poucas 

vivências, é um meio mais fechado, têm pouca cultura de escola, têm de ir à escola e 

pronto. Aí, levei comigo muita bibliografia e, uma delas era do MEM. Era um livro da 

escola da Universidade Aberta, como diferenciar pedagogicamente. Foi uma grande 

ajuda. Mal cheguei ao Porto, depois de vir dos Açores, a primeira coisa que fiz foi 

contactar o Movimento e continuar sempre. Porquê? Porque, sem dúvida, ali eu tive a 

certeza que não era sozinha que eu ia conseguir. Não era a ler um livro ou dois que eu ia 

conseguir implementar uma mudança pessoal, acho que ninguém sozinho o faz. 

Verdadeiramente, se calhar acreditam que sim, mas não. E foram eles que me ajudaram.  

P.3: Eu estava a pensar, para além do que assumi em relação à minha experiência de escola, 

só já adolescente é que comecei a gostar da escola. E depois de ter passado por um 

percurso um bocadinho difícil também. Pronto. O que eu sinto, por exemplo, a vontade 

de mudar acho que é uma coisa constante em mim. Eu não gosto de fazer a mesma coisa 

duas vezes igual e isso acho que, no MEM ainda me ajuda a sentir melhor como pessoa, 

porque me permite isso. Ou seja, eu posso fazer a mesma coisa, mas a segunda vez que 
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eu faço a mesma coisa, ela é a mesma coisa mas já não é a mesma coisa, é uma coisa mais 

criativa, reinventada, recriada, reconstruída, acho que é isso. Eu sinto que gostava de 

mudar ou que gosto de mudar todos os dias, em termos de fazer as coisas. Os meus três 

primeiros anos de trabalho foram muito solitários e acho que tem um pouco a ver com o 

que a. estava a dizer, porque nós acabamos a formação e eu tinha aquela história da 

universidade, do contacto com o MEM, mas depois chegamos à profissão e ficamos 

sozinhos. Porque a profissão é, nalguns aspetos já não é tanto assim, mas é ainda uma 

profissão muito solitária, em que as pessoas continuam a trabalhar muito nas suas salas e 

existe pouco diálogo com os colegas para poderem fazer. Não quero dizer que seja igual, 

pode ser doutra forma, não quer dizer que seja MEM, pode ser doutra forma, mas acho 

que o diálogo entre as pessoas, estar com as pessoas é fundamental. E, há 20 anos atrás, 

isso verificava-se menos. Agora, verifica-se mais nas escolas, as pessoas convivem mais 

contactam mais uns com os outros, falam mais sobre a profissão. Eu, por ser jovem e por 

ter de andar um ano numa escola, outro ano noutra, em realidades completamente 

diferentes, havia de facto aquela vontade de querer o modelo onde ia chegando mas, por 

estar sozinho, acho que era difícil conseguir fazer isso. Mas não desisti. Não é só o estar 

sozinho, acho que também existe uma maturidade em nós, uma segurança em nós que 

tem de existir para que eu possa dizer que agora vou experimentar de outra forma, agora 

vou fazer de outra forma. É um assumir para nós que queremos fazer de outra forma e 

começarmos a experimentar. Nesses três primeiros anos, acho que foi muito importante 

a ida aos congressos e as revistas. Ler as revistas. Naquela altura, recordo-me que as lia, 

obviamente por ser novo, com um entusiasmo… Não é que me deslumbrava ou que me 

encantava, era chegar uma revista e querer ler aquilo tudo de uma vez para, dali, tirar 

alguma coisa para o futuro. Depois, vivi um momento muito difícil… Vivi um momento 

muito difícil na altura de assumir a profissão. Na altura de dizer aos meus colegas, à minha 

diretora, “eu quero trabalhar assim”. Foi realmente constrangedor porque apesar das 

nossas leis e do nosso estatuto de professores nos permitir trabalhar de outra forma, a 

verdade é que as escolas não estão preparadas para aceitar a diferença, mesmo a diferença 

dos professores que querem fazer diferente. E é muito difícil para os jovens não se 

deixarem absorver por aquela cultura e assumir uma forma diferente de trabalhar. Essa 

altura, para mim, foi muito difícil em termos de escola. Um momento que eu acho que foi 

muito determinante, tem a ver com o facto de eu conhecer o Sérgio Niza. Ter participado, 

aqui no Porto, fazer uma espécie de grupo cooperativo com ele, podem imaginar o 

privilégio que nós tivemos. Éramos 4 ou 5 jovens, óbvio que não foi um grupo 
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cooperativo porque, estando com o Sérgio, é impossível não se ter a relação de se estar 

com uma pessoa com uma inteligência imensa, a podermos aprender muito com o facto 

de estarmos com ele. Tê-lo conhecido foi bom porque, também andava assim como a., 

tinha ido para os Açores e depois vim para aqui, entretanto parei, houve um ano de 

interrupção e voltei para a Madeira. Isto para dizer o quê? Depois não perdi mais o 

contacto com o Sérgio e o Sérgio dizia e continua a dizer, que é uma das coisas que temos 

no Modelo como princípio, “nós aprendemos muito mais quando nos preparamos para 

ensinar alguma coisa a alguém”. Eu estava aqui e sabia que ia para a Madeira, falava com 

ele deste meu medo de ir para a Madeira e não ter lá ninguém do movimento, não ter 

ninguém para me apoiar, no fundo, se calhar, perder aquele contacto bom que tinha tido 

com ele durante aquele ano. E ele dizia “vou-te dar um dossier de formador, vais ler o 

dossier durante as férias e vais fazer formação na Madeira”, precisamente partindo 

daquele princípio de que aprendemos mais quando nos preparamos para ensinar. E eu 

comecei a fazer formação, quando cheguei à Madeira, com professores de lá, era 

completamente inexperiente, mas isto para dizer que não só a leitura mas também o facto 

de… Óbvio que já tinha experimentado outras coisas do modelo, já tinha algum material 

em termos, por exemplo, de planos individuais de trabalho, planos dos projetos… Mas, 

como formador, precisava também de fazer para mostrar aos meus formandos como fazia 

na prática, como é que eu fazia a prática. E isso lançou-me, sem dúvida. Acho que me 

lançou ainda mais para o modelo, tanto que, a partir daí, não consegui mais parar. Acho 

que essa foi uma parte fundamental, ter sido formador, ter-me iniciado como formador. 

P.2: Eu concordo. É verdade, quando temos uma formação em que nos envolvemos muito, 

em que os próprios formadores nos apoiam e em que nos sentimos seguros, em que, apesar 

de termos muitos receios, muitos medos, conseguimos trabalhar, conseguimos pôr em 

prática alguma coisa… Se virmos que essas pessoas não nos largam e que estão ali para 

qualquer coisa, nós não temos medo de arriscar. E eu senti muito isso com o . e com a 

outra colega que também fazia parte da formação. Eu acho que o modelo, há pouco o . 

falava disso, o agarrar das pessoas jovens. Eu lembro-me, nesse primeiro congresso que 

eu fui em Tomar, queria muito beber tudo e acho que bebi, acho que foi o melhor 

congresso que eu alguma vez… Acho que, por muitos congressos do MEM a que eu vá, 

nunca nenhum vai ser como aquele, em que tudo é maravilhoso, tudo brilha, nós queremos 

fazer tudo, queremos tirar imensas fotografias a tudo. Este contacto com o Sérgio, o facto 

de ele não nos conhecer e fazer questão de nos cumprimentar, de envolver toda a gente 
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nova no modelo, isso faz-nos sentir especiais, faz sentir que, afinal, somos importantes, a 

nossa presença também é importante, não são só as pessoas que estão nisto há muitos 

anos e que trabalham e dedicam grande parte da sua vida ao estudo e à reflexão. Nós 

também somos um bocadinho, também contribuímos um bocadinho.  

E: Vocês falaram das dificuldades que motivaram vocês a ir buscar o MEM. Qual seria uma 

das experiências que vocês poderiam estar colocando agora, que vocês olham e dizem 

“realmente valeu a pena eu ter ido buscar o MEM”? 

P.2: Eu vejo muito quando os nossos alunos, por exemplo, fazem o tipo de comentários que 

o outro aluno me fazia. Ou quando conseguem criar e conseguem… Neste confinamento 

eu tinha alunos que ligavam uns aos outros para trabalharem em conjunto. Não eram 

capazes de estar isolados, tinham dúvidas ligavam-me ou ligavam aos colegas, faziam 

questão de, todos os dias de manhã, ligarem aos colegas para trabalharem. Isto é, para 

mim, enquanto professora, é uma grande satisfação, ver que podemos ajudar os meninos 

a serem pessoas melhores, mais reflexivas, mais cooperantes. Acho que são estes 

pequenos mimos, que os alunos inconscientemente nos dão, que fazem valer a pena ser 

professor desta forma. 

P.1: Quando eles questionam, são curiosos, quando eles se tratam bem, se apoiam uns aos 

outros. Quando não são competitivos, são cooperantes, é muito gratificante e 

compensador nós pensarmos que, mesmo eu não tenham tido durante 4 anos aquela 

experiência, o pré-escolar e depois continuar, eu sinto que o pouco que eu estou, fez 

alguma mudança. E mesmo que essa mudança não perdure, porque outro professor virá e 

outra prática terá, a esperança fique que essa semente esteja lá. 

P.3: Estava a pensar em várias coisas. Acho que uma delas é a autonomia. Vale a pena 

trabalhar com o modelo porque, de facto, os miúdos ficam mais autónomos ou percebem 

e vivenciam a experiência de ser autónomo. Por exemplo, agora no confinamento foi tao 

necessário que cada um pudesse estar no seu espaço e ir tendo o professor como ajudante, 

como apoiante, mas é indispensável que se reforce e se trabalhe a autonomia. E eu acho 

que no Movimento isso se tem muito em consideração e que as crianças não é preciso 

passarem 4 anos, basta passarem 1 ano, desde que percebam e vivenciem a forma de 

trabalhar, acabam por se tornar mais autónomos. Depois outra que se valoriza muito, para 

além de dizermos muitas vezes que descuramos a questão da memorização, não é verdade. 

Achamos é que ela não é tão relevante quanto o saber-fazer. O saber-fazer e o 
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questionarem permanentemente aquilo que estão a fazer, um pouco na base do que eu 

dizia há pouco, de nós também estarmos constantemente a questionar o que fazemos. Nos 

alunos, também essa é uma característica que eu acho fundamental. Depois, creio que 

também lhes vamos dando alguns instrumentos. Eles podem nos anos a seguir não 

encontrar pessoas que os deixem trabalhar assim, mas de certeza que ali ficarão as bases 

para terem uma vida melhor ou terem coisas que lhes permitam ter uma vida melhor. 

E: Eu li muito sobre os Sábados Pedagógicos, vocês se reúnem espontaneamente para fazer 

esse encontro, esse momento de autoformação. O que é que garante e o que é necessário 

respeitar para que esse momento se efetive realmente como um momento de formação? 

Que, digamos, não fuja, que não seja só um encontro e que os professores não fujam do 

foco. O que é necessário respeitar nesses encontros para que realmente a formação 

aconteça? 

P.2: Não é de forma espontânea. Eu acho que há alguma confusão. Acho que se está a referir 

ao grupo de autoformação cooperada, em que estamos juntos num grupo de 3, 5 ou 10. 

Esse é um momento. O Sábado Pedagógico é um momento mais alargado, planeado em 

Setembro pela coordenação, e é decidido quem se vai convidar e qual a temática a ser 

explorada. E quem vai assistir aos Sábados vai ouvir uma ou outra prática e vai refletir e 

vai questionar, por isso, as pessoas não se perdem com essa facilidade. Agora, o que a . 

estava a dizer, que pode ser essa a confusão, nos grupos cooperativos é que isso poderá 

acontecer mais facilmente. 

P.1: Eu só tive 3 grupos cooperativos até agora e num deles fui coordenadora, era essa a minha 

função, não deixar que se perdesse o foco e que as pessoas não se esquecessem do 

encontro, que se dividisse tarefas no sentido de todos se sentirem ativos e a contribuir 

para um objetivo comum. Um tema, explorar, todos traziam textos, mas naquele encontro 

íamos escolher um texto para trabalhar previamente e, se todos concordassem, era o que 

era escolhido. Todas as sessões havia uma pessoa para partilhar a sua prática, ou duas, e 

isso acabava por… Havia uma estrutura de encontro pré-definida. Porque o construímos 

assim, ninguém nos disse, fomos nós que decidimos assim. “Neste tema precisamos de 

teoria”, então como vou conseguir? Vamos escolher uns textos no banco de recursos, 

vamos procurar, enviamos a todos, escolhemos o mais interessante. O que acham? Pronto, 

isto é decidido em conjunto. 
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P.2: Claro que nesse tempo também há espaço para as pessoas desabafarem, para as pessoas 

falarem um bocadinho das angústias que vão vivendo diariamente nas escolas. O papel 

do coordenador é determinante, ele tem como função focar as pessoas num determinado 

tema, só que nessas sessões há espaço para muita coisa mas, principalmente, para refletir 

e para debater a parte prática. Porque, muitas vezes, o que acontece nas escolas é que não 

há espaço para se debater. Fala-se sobre muita coisa mais organizacional, mais 

burocrático, mas não se fala efetivamente sobre a prática. Como posso melhorar, como 

posso ajudar aquele aluno que tem esta característica. Porque, o que nos dizem nas 

escolas, normalmente, é “faz como eu fiz”. Nem se questiona, é fazer como os outros 

estão a fazer. E nos grupos cooperativos há essa intenção, de melhor para uma 

determinada… Para melhorar a prática. 

P.3: Eu acho que em toda a… Depois de vos ouvir também fui organizando as minhas ideias. 

Há, em todo o modelo, não só no modelo mas também na associação, há uma grande 

dimensão organizativa. Essa dimensão organizativa, que é também a dimensão 

organizativa dos miúdos, para trabalharmos com eles é preciso eles terem tarefas, é 

preciso termos uma agenda semana de trabalho. Connosco também acontece muito isso. 

Para que um Sábado funcione, um grupo cooperativo funcione, é preciso haver uma 

dimensão organizativa, ou seja, alguém que assuma o papel não de liderança, mas alguém 

que faça o que a . está a dizer, que vá relembrando, que trace um plano. Depois, à parte 

disto, há também uma grande… Que nos cativa a nós, nos grupos cooperativos, mas que 

acaba também por cativar as pessoas que vão aos sábados e aos congressos, que é a 

dimensão prática. Tanto numa coisa como na outra, os grupos crescem a partir da partilha 

das práticas entre os membros. Eu posso mostrar a minha prática e ver a prática dos outros, 

irmos falando sobre isso e refletindo sobre isso. Nos Sábados Pedagógicos, quando 

alguém vai falar, vai falar de como faz e nos grupo cooperativos também é assim. Eu falo 

com os outros sobre como faço. E é sobre o como faço que se reflete. E nos sábado 

pedagógicos as pessoas acabam por se identificar e copiar o que veem nos sábados 

pedagógicos, voltar a questionar, a querer saber mais e a querer frequentar oficinas de 

formação. E isso é muito importante porque é a partir da prática, mas é uma prática que 

não esquece a nova prática, a construção de uma outra prática, mas que também não 

esquece a teoria. É sempre intercalada. Nós vamos procurar as respostas às nossas dúvidas 

também nas questões teóricas. Há uma alternância entre questionar o que fazemos mas 

também ler textos de outros autores, para que essa leitura possa aprofundar a nossa pratica 
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diária. Depois, as outras duas dimensões, a dimensão da comunicação, não só da 

comunicação como terapia: é importante termos outros para falar do nosso trabalho; mas 

também é importante termos outros a quem mostrar o nosso trabalho. E a questão da 

escrita, sendo que nós valorizamos muito a fala, mas também valorizamos muito a escrita. 

E essa escrita também é uma escrita que é cooperativa. Há sempre alguém que escreve, 

mas escrevemos muito mais e melhor quando escrevemos com os outros. E escrever sobre 

a prática, que também nos ajuda a não perder o foco, apesar da dificuldade que isso é.  

P.2: E é o escrever e o partilhar sem medo. Sem medo que eu possa ter feita uma asneira muito 

grande, sem medo de mostrar as minhas inseguranças. Acho que os grupos cooperativos 

servem muito também para isso, para alimentarmos, para melhorarmos constantemente. 

E: Quais sãos os benefícios que um aluno pode usufruir por ter um professor ou professora 

vinculada ao MEM? 

P.2: Eu acho que é ter noção que as crianças podem ser muito mais ativas, muito mais críticas, 

muito mais reflexivas. Nós não incutimos a memorização, as crianças trabalham em 

cooperação, na tentativa, com investigação constante. Isso traz adultos com capacidades 

completamente distintas, são adultos que vão constantemente procurar informação. Acho 

que tornam-se muito muito diferentes. 

P.3: Há uma coisa que eu gosto muito e, voltando ao meu trauma infantil… Nós crescemos, 

herdamos uma cultura em que aprender é uma coisa sofrida. Custa muito, é muito difícil, 

dá trabalho. É verdade, é difícil. Há pouco estava a falar da escrita e, se a escrita é difícil 

para um adulto, também é difícil para uma criança. Mas falta acrescentar, que eu acho 

que é o princípio que o MEM acrescenta, o prazer. Nós temos muito medo desta palavra, 

do prazer. Na escola não pode haver prazer, no sentido lúdico. Não é lúdico no sentido da 

brincadeira e do fazer por fazer, mas eu acho que a escola ou o aprender tem de ser um 

ato de prazer. Nós temos de gostar de aprender e acho que no MEM se faz com que as 

crianças gostem de aprender. Não para… Não no sentido tradicional. Que queiram 

aprender. Se nós sentimos prazer no que estamos a fazer… Até vemos isso com as nossas 

coisas. Somos muito mais felizes quando estamos a fazer uma coisa de que gostamos do 

que quando somos obrigados a fazer determinada tarefa que não nos agrada. Mas eu acho 

que esse sentido do prazer, de fazer as coisas porque é bom para nós, porque conhecer é 

bom, aprender é bom, acho que isso é muito importante. Para além, obviamente, da 
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questão do respeito pelos outros e, em particular, pelas crianças, são duas coisas muito 

relevantes.  

P.1: A escola, naquilo com que tenho contactado, parte de princípios que eu acho que são 

errados. Os alunos funcionam por estímulos externos, que são “se eu não estudar, fico de 

castigo”. É tudo muito negativo, se não fizer não vai ao intervalo, se não fizer o trabalho 

tem má nota e tudo ronda à volta de objetivos que têm pouco sentido. Eu sei que eles são 

pouco maduros para perceberem as repercussões que traz o estudo mas, quando trabalham 

de uma forma que lhes faz sentido, o envolvimento é natural, não é imposto, ninguém 

tem de andar a dizer que não vão ao intervalo para acabarem o projeto. São eles que 

pedem para não ir para terminarem porque querem apresentar. O próprio grupo pede. E 

nós ficamos a pensar… Realmente, muda tudo. Porque o projeto nem é para a nota, 

digamos assim. O que sai é uma série de opiniões construtivas do que eles fizeram, do 

que conseguiram alcançar, do que podem melhorar. Eles sentem-se úteis, a construir um 

património cultural, sentem-se úteis porque estão a trazer conhecimento à turma, estão a 

contribuir para os outros. E, ao fazê-lo, o conhecimento deles fica mais sedimentado, mais 

estruturado, mais forte. E nós também o sentimos quando somos desafiados pelo grupo 

cooperativo a ter de apresentar um trabalho final do nosso ano de trabalho em grupo. 

Depois, acabamos e é como dizia a., chegamos ao fim e temos uma perspetiva muito mais 

rica daquilo que fizemos. Da mesma forma que os alunos, se fizerem um balanço do ano, 

do que conseguiram aprender, como aprenderam, eles sabem tudo o que fizeram, quem 

apresentou… Eles têm tudo muito dentro. Noutras circunstâncias… 

P.3: É vivido. 

P.1: Noutras circunstâncias era “o que fizeste hoje?”  “foi no livro de português”. E não lhes 

diz nada. Os pais relatam muito isto. Quando eles trabalham de forma diferente, já contam 

o que fazem na escola. Há meninos que nem contam quando os pais perguntam. E quando 

nós entramos e mudamos, eles contam. E isso é interessante. Este ano tive esse feedback: 

a autonomia que ganharam, diziam alguns pais, e a outra questão era contar coisas da 

escola. A reunião de conselho, o quanto era importante ter determinadas tarefas e ter 

reunião para ler o diário da turma…  

P.2: E acho outra coisa também interessante, que é o aceitar a crítica. O perceber que uma 

coisa é criticar um texto ou um projeto, dizer que não gosto disto por causa disto, isto e 

isto, que é completamente diferente de dizer que não gosto de ti. Porque, muitas vezes, 
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os meninos nestas faixas etárias, tão pequeninos, acham que eu tenho de gostar de tudo o 

que os meus amigos fazem, se não, eles deixam de ser meus amigos. E lidar com a crítica 

de forma natural, como parte do crescimento, do processo de ensino e aprendizagem, é 

algo que futuramente vai trazer aspetos muito benéficos na vida deles. 

P.3: É a crítica construtiva.  

P.2: Sim, saber que eu não posso apenas dizer “isso está feio”. É explicar o porquê. 

P.3: Eu aprendo quando faço a crítica e aprendo quando recebo a crítica.  

P.2: Eu tenho também de refletir sobre o porquê de dizer que não gosto. Não gosto do cartaz, 

acho que não faz contraste com a cor da letra, podias ter colocado algo diferente…E acho 

que eles desde pequeninos habituam-se, desde a fase do pré-escolar, a ter noção da crítica 

e da importância que tem para melhorar a minha aprendizagem e, consequentemente, a 

dos outros. 

P.3: A questão da criatividade, ser-se criativo. Vai-se construindo a criatividade com as 

críticas que se vão fazendo. Os primeiros cartazes que se fazem são muito básicos, muito 

rudimentares, depois a criatividade vai aumentando à medida que vao fazendo críticas. 

Depois acaba por ser uma coisa geral, de tal modo que eles acabam por ser criativos em 

tudo. Contagia.  

P.1: E depois é o aspeto também de… Eu não quero ser o melhor, mas quero fazer um trabalho 

melhor que o anterior. Há uma competição saudável comigo. Já consegui fazer x. Agora 

já consigo resolver problemas com o ábaco. Antes não conseguia, tinha dificuldade, pedi 

ajuda e agora consigo. Este crescimento é significativo e o grupo perceber que contribui 

para o crescimento individual, é bom. 

E: Qual a importância que vocês veem no MEM para o sistema educativo português? 

P.3: Acho que tem sido determinante. Não só agora. O sistema educativo tem passado por 

muitas politicas diferentes e eu sei que o MEM está sempre preocupado com isso e tem 

uma forte intervenção. Ou, quando pode ter uma intervenção, não abdica dessa dimensão 

política. E sei que as nossas reflexões não são as nossas reflexões porque, em termos de 

património, são poucas, raras ou nenhumas, as instituições que se podem orgulhar de ter 

o património que o MEM tem. E tem um património porque tem um património escrito 

e, obviamente, esse património escrito que vem daí, do nosso trabalho em relação às 

práticas que se transformou em escritos, acabou por se tornar determinante para algumas 
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políticas. Um exemplo, agora quando foi a história do pré-escolar e se reabrirem as 

escolas com os novos procedimentos e as novas normas, as pessoas do MEM, as 

educadoras do MEM fizeram questão de se reunir, de falar, de escrever um documento 

para poder chegar às entidades, para poder chegar ao Secretário de Estado, para as nossas 

preocupações poderem chegar lá. O que é que eu quero dizer com isso? Sei que o nosso 

património influencia os normativos. Por exemplo, nos atuais, nós lemos e está lá o 

modelo da escola moderna. Não está obviamente da forma que nós gostaríamos e também 

não é interpretado nas escolas como gostaríamos, mas sabemos que está lá e que temos 

essa capacidade. Depois, para além da dimensão pedagógica, a dimensão associativa 

também é uma dimensão politica. E também existe muito essa… As coisas, em termos 

legislativos, estão a nosso favor, mas nem sempre estiveram. Nós unimo-nos e juntamo-

nos e não é que queiramos contornar o sistema, mas percebemos como podemos continuar 

a ser quem somos sem que o sistema nos incomode, sem que tenhamos que entrar em 

conflito com o sistema. Não é a história da água mole em pedra dura, mas o riacho que 

encontra as pedras e acaba por contorná-las. E no MEM também acontece isso, quando a 

política não nos é muito favorável, nós também nos juntamos para perceber como 

ultrapassar aquele obstáculo sem deixarmos de ser agua na caminhada que vai para a 

frente. 

P.1: Acho que os meus amigos falaram muito bem. 

E: Sobre a questão dos resultados. Os alunos que são do MEM se destacam também no 

sistema. Eu penso que já estou satisfeita. Se vocês quiserem colocar alguma questão 

… 

P.3: Só em relação aos resultados: é por aquelas coisas que fomos dizendo, mas também é, 

por exemplo, a questão dos exames, quando existiam exames. Também tem a ver um 

pouco com o que eu estava a dizer da política. Quando nós nos… Há pouco dei o exemplo 

da pedra, mas este é um exemplo prático. Quando nos confrontamos com o facto de 

termos de fazer exames com os nossos alunos sem concordarmos com eles, também fez 

com que o nosso modelo avançasse. Porque percebermos que a melhor forma dos nossos 

alunos terem bons resultados, não era pela memorização que, como já disse é importante, 

mas também porque sabemos que terão melhores resultados se desenvolverem as 

competências de que falamos, mas também se conseguirem entrar na cabeça de quem faz 

os exames. E esse é um processo que se vai desenvolvendo com os alunos. Ver como se 
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faz uma prova, qual a intenção de uma prova, sobre que critérios vão ser avaliados. No 

fundo, é como se os levássemos a um passeio pela cabeça dos políticos e burocratas que 

nos colocam essas rasteiras. E isso, aliado a tudo, acaba por fazer com que consigam ter 

melhores resultados. Perceber isso enquanto tivemos de trabalhar com os exames, 

também nos fez crescer como profissionais. Ganhamos outras competências. 

Continuamos a trabalhar o modelo tendo os exames e, nos casos analisados, os nossos 

alunos acabam por ter um bom desempenho.  
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Adesão ao MEM 

Insatisfação  

com as práticas 

E estava muito insatisfeita com aquilo que eu via na minha prática e queria mudar. Queria mudar.  

Queria mexer qualquer coisa na minha prática, não estava satisfeita (EI1). 

 

Eu sempre fui muito insatisfeita com a forma como trabalhava e era… Pronto. Trabalhava de uma forma tradicional 

com fichas, com… era muito diferente. Não via grande significado, quer dizer, os meninos evoluíam, mas acho que 

evoluíam naturalmente como evolui qualquer criança. E não via muito sentido naquela prática (EI1). 

 

quando eu comecei…também não me sentia muito realizada (EI2). 

 

(…) eu estava na educação especial e, portanto, trabalhava em colaboração com outras colegas, e as práticas que eu 

via e aquilo que eu achava que deveria ser feito para… (EI2). 
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Impacto do MEM 
 
 
 

O sentimento de 

pertença 

É a base, realmente, para conseguirmos avançar, porque a linguagem é comum. Apesar de às vezes, termos objetivos 

diferentes, a linguagem é a mesma (EI1). 

 

O facto de estar  com outras pessoas que falam a mesma língua que eu, fez-me crescer (EI1) 

 

Sentimo-nos à vontade, confortáveis, não é? (EI1) 

 

De inovar, e de ajudar os meninos. Acho que isto é um bocadinho comum a nós, a nós todas (EI1). 

 

Que é um aspeto que nas nossas escolas muitas vezes nós sentimos um pouquinho frustrados e no MEM nós falamos 

todos a mesma linguagem (EI2). 

 

O MEM é um bocado uma família pedagógica. É o espaço onde, primeiro podemos falar dos nossos medos, das 

nossas inseguranças, dos nossos desejos, e onde vamos ancorando, buscando apoio para prosseguirmos. Porque 

falamos a mesma linguagem, não há medos, ninguém se esconde, ajudámo-nos (EI3) 

 

Gratificação profissional E acho que os meninos ficam preparados, para a vida. E os próprios pais reconhecem isso. Mesmo o facto de não 

precisarmos de usar manuais, não é? Nós não usámos. Somos mesmo contra esse tipo de trabalho. No início eles 

estranham, mas depois é das coisas que eles mais valorizam (EI1). 

 

Nós ensinamos os meninos a pensar. Eu tive pais que me disseram que a gente ensina os meninos a pensar, a agir a 

argumentar. E eu fico muito satisfeita quando eles nos dão esse tipo de feedback” (EI1). 

 

É ver o sorriso, o brilho nos olhos dos meninos quando estão continuamente a aprender coisas novas a responder aos 

interesses deles, a, a não… como é que hei-de dizer… a conseguir responder a todos os meninos de forma 

diversificada (EI1). 

 

A ser criativa, eu às vezes até nem sei onde vou buscar isto ou aquilo. Estou sempre, estamos sempre a pensar nas 

formas e estratégias de, não é? (EI1). 

 

Agora, com o MEM e com esta autoformação cooperada eu acho que tenho crescido imenso. Eu olho para trás e 

vejo uma pessoa que escreve, que se expõe perante os outros. Escreve! Já comecei a escrever cooperativamente 

artigos. Coisa que eu não, não faria. Já consigo demonstrar a minha escrita. Aquilo que eu escrevo aos outros, não 

é? (EI1). 

 



Os Grupos 

Cooperativos 
Estávamos todas em grupos cooperativos. Eles são muito importantes porque nos sustentamos umas às outras. (EI1) 

 

Cada grupo acaba por fixar um pouco as suas condições, o local. Gostamos de estar juntas e decidir o que é que 

vamos inventar para o grupo cooperativo (EI1). 

 

Tenho também estado em grupos cooperativos. Também eu acho que são uma mais-valia na nossa formação 

enquanto profissionais, sem dúvida alguma. Acho que de facto é nestes espaços de grupos cooperativos que temos a 

mesma linguagem. E dentro do MEM ainda há esta questão, esta especificidade dos grupos cooperativos que é … 

há um ano ou outro ano que nós queremos aprofundar mais algumas temáticas ou algum tema e temos esta 

oportunidade neste aspeto (EI2). 

 

o melhor são os grupos cooperativos, nós contruímos o nosso guião. Fazemos uma coisa quase à medida das nossas 

necessidades de formação. Nós, em quanto grupo combinamos quais são os nossos objetivos, qual é o rumo que o 

grupo vai seguir. Portanto, nós não estamos a fazer uma formação que tem um plano pré-definido, e vamos seguir 

aquilo, e temos que falar naqueles conteúdos e passar aquele roteiro. Não. Nós vamos construindo, vamos adequando 

e depois também, um aspeto que me parece importante, nós ali somos uma comunidade de aprendizagem.  

Vamos trocando as experiências entre nós, e trazemos a prática para o grupo, e dentro do grupo articulamos a prática 

e a teoria, e procuramos sempre esta coerência entre a teoria e a prática. (EI2). 

 

E portanto, o próprio MEM vai crescendo, vai evoluindo com estes percursos que nós vamos fazendo dentro dos 

grupos cooperativos. E portanto, o conceito do sentido social das aprendizagens que o Sérgio tantas vezes nos fala 

também é válido dentro dos grupos cooperativos, porque normalmente qual é o objetivo de um grupo cooperativo? 

Nós vamos fazendo aquele percurso, mas se aquele percurso ficasse fechado dentro ou no seio daquela pequena 

comunidade, daquele grupo cooperativo, daqueles elementos que fizeram parte do grupo acaba por ser um pouquinho 

limitado (EI2). 

 

Porque nós, entre nós falamos e discutimos nos grupos cooperativos, aquilo que eu dizia há bocadinho, nós 

mobilizamos constantemente a ponte entre a teoria e a prática (EI2). 

 

passar essa nossa experiência, esse nosso percurso para fora, para os restantes colegas do Movimento.  

E normalmente, fazemo-lo nas comunicações dos congressos, ou em artigos que escrevemos, ou em comunicações 

em sábados pedagógicos, ou até nestas, em todas estas valências. Portanto, é sempre uma autoformação cooperada 

a nível individual, a nível do próprio grupo e depois a um nível mais abrangente da devolução que nós fazemos a 

todo o Movimento (EI2). 

 

Os grupos cooperativos é um dos meios da autoformação, mas mais do que isso através do… isto é um contínuo. 



é uma formação constante. É uma autoformação constante, todas nós sentimos que quando estamos mal, quando a 

escola não nos entende, quando não conseguimos realizar alguma coisa, quando temos dúvidas, o movimento dá-

nos isso (EI3). 

 

Mas pegamos nas nossas fragilidades e a partir delas, ou as nossas necessidades, a partir delas construímo-nos, 

formámo-nos, não é? O que é que eu não sei? Onde é que eu preciso de aprender? E é por isso que se formam os 

grupos cooperativos. É, é…juntarmo-nos com alguém ou mais competente, ou não, muitas vezes. E no MEM fala-

se muito no isomorfismo pedagógico. Replicamos as formas de atuação, e é quase como tenhamos um projeto, não 

é? É mesmo um projeto. Portanto, não é numa lição, é o ir e vir constante, em que nos formamos (EI3). 

 

Mas o grande crescimento, foi mesmo o maior, o maior é evidente que é nos grupos cooperativos. Eu não era nada, 

absolutamente nada, zero. Era uma pessoa que amava o MEM. Mas isto de dar aos outros faz-nos crescer muito. 

Acho eu que pronto. Foi o meu ops. Portanto… e deu-me segurança, mesmo a nível, enquanto pessoa, de estar na 

vida, não é? Sinto-me mais, muito mais confiante (EI3) 

 

Primeiro temos de ser sérios, ou seja, não brincamos ao faz de conta. Há, há... tem que haver um princípio, um meio 

e um fim. (…). Temos uma calendarização, temos de estipular é devolver de alguma forma aos outros aquilo que 

aprendemos. Ou seja, nós não vamos impor…há grupos que não chegam ao fim. Por várias dificuldades. Pronto! 

Não se consegue, ou porque, porque… há outros que continuam toda a vida (risos). Estamos sempre a inventar coisas 

para estarmos juntas. E formam-se ali os grupos cooperativos. Por isso é que às vezes é difícil, porque as pessoas 

não se conhecem. Inscrevem-se há um primeiro encontro, pronto. Quando não há alguém que agarre e que encaminhe 

poderá haver perdas, não é? Pronto. E há sempre alguns que caem, neste percurso e que depois se levantam num 

próximo ano. E depois há aquelas pessoas que já se conhecem e que são aglutinadoras de outras pessoas que vão 

aparecendo.Mas a estrutura, o facto de termos uma estrutura para o grupo cooperativo. Ajuda. Ou seja, já há materiais 

para se avançara. Para nos ajudar a nos organizarmos. A organização é muito, muito, muito importante (EI3). 

O MEM como instância 

de suporte  

e apoio 

Eu, às vezes, até já em brincadeira dizia às colegas, que eu sinto às vezes que nas escolas nós ficamos um pouquinho 

angustiados. E já cheguei a comentar com algumas colegas que quando me reúno com elas é como se eu fosse lá 

respirar ar puro, oxigénio, e depois volto para a escola, permaneço em apneia e volto…e depois voltamos a reunir. 

É uma necessidade. Porque nós identificamo-nos entre nós com os valores e os princípios do MEM e não é fácil… 

aliás, não é mesmo nada fácil. necessidade de nós termos ali uma base de apoio. Sustentar-nos. Porque às vezes 

somos tão bombardeados nas escolas. Às vezes, há escolas que nos tratam mesmo muito mal (EI2). 

 

Somos de tal forma bombardeados, e às vezes até como eu dizia, mal tratados, que temos necessidade desta rede de 

apoio. E, e no MEM encontramos isto, porque falamos a mesma linguagem. Porque estamos todos no mesmo sentido 

e nos compreendemos uns aos outros (EI2). 

 



Da escrita. Mas é assim, eu não senti tanta dificuldade como sentiria se não tivesse no movimento, porque me sinto 

extremamente bem apoiada pela, pelos colegas do Porto, e acho que realmente não posso apontar. Os momentos 

difíceis não são no MEM. Os momentos difíceis são nas escolas (EI2).  

 

Eu era uma pessoa muito mais resguardada e se calhar com muitos mais receios e inseguranças e neste momento 

não, porque tenho estes pares que eu sei que estão ali para me ajudar (EI2). 

 A importância dos 

afetos e  

do reconhecimento 

Acho que no MEM nós falamos com muita alegria, enquanto que os outros professores, a maior parte das vezes 

angustiados e deprimidos e só se lamentam. No MEM, rimo-nos imenso, abraçamo-nos, somos imensamente 

afetivos, muito próximos e apoiámo-nos verdadeiramente. Na questão dos momentos difíceis vamos tendo mas é 

precisamente no MEM que conseguimos encontrar forças e reunir energias para continuar (EI1). 

 

Por isso é que nós vamos ficando porque as pessoas do Movimento são muito, muito, muito afetivas (EI3). 

 

E uma das coisas que me, mais me emocionava e que eu ficava muito admirada era eu entrar num CCT e o Sérgio 

Niza saber o meu nome. Uma pessoa, que como eu achava que estava caladinha e que ninguém, não é?  

E aquilo dava-nos… era assim uma coisa excecional, pronto (EI3). 

Mudanças ao nível da 

atitude profissional 

E também uma coisa que me trouxe muito, o MEM, de muito bom. Foi que eu era muito negativa e agora tento ver 

tudo pelo lado positivo. (…) Acho que isso nos ajuda sempre  (EI1). 

 

Nós não vamos para a escola para cumprir calendário, vamos para a escola para cumprir um desígnio. É quase uma 

missão. Praticamente, é um pouquinho isso (EI2). 

 

Eu no início quando comecei a trabalhar, eu tinha muito mais dificuldade em expor-me em partilhar as coisas que 

fazia, porque tinha receio das colegas falarem. Esta cultura judaico-cristã que nós temos, de nos apontarem o dedo, 

para nos criticarem sem nenhum objetivo construtivo, é um antes e um depois. Quando eu…Agora que trabalho com 

o MEM e em grupos cooperativos, eu levo os meus trabalhos, eu mostro. Se eu tiver alguma dificuldade, se alguma 

coisa não está a correr bem com os meninos eu falo com as colegas, partilho, peço ajuda. E eu antes tinha muito mais 

dificuldade nisso. Aliás nem sequer fazia. Nos meus primeiros anos de serviço, eu metia-me na minha salinha… A 

verdade é que as culturas de escola têm algumas que promovem este isolamento, e os colegas às vezes não estão lá 

para nos ajudarem. É cada um por si. E no MEM não. Portanto, esta ajuda, esta partilha, esta cooperação, 

esta…Pronto! (EI2). 

 

Agora, claro que com o MEM, sem dúvida alguma, [...] sou capaz de fundamentar muito melhor aquilo eu faço, isso 

sem dúvida. Se nos vierem perguntar eu sei explicar porque é que faço daquela forma. Também não faço daquela 

forma porque acordei de manhã e me apeteceu. Eu faço daquela forma, porque refleti no trabalho, elaborei o trabalho 



e criei uma expectativa, e tenho uma intencionalidade naquilo que vou fazer. Basicamente é isso. É essa a grande 

diferença 
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A dinâmica da 

cooperação e da 

partilha 

A valorização da 

partilha 

Agora, aquilo que sem dúvida eu cresci muito com o MEM e que não fazia antes, e faço muito mais agora é ao nível 

da partilha. Nós não fomos educados numa cultura de partilha (…) Se nós tivéssemos tido o MEM, enquanto alunos, 

seriamos certamente pessoas… comum formação e uma experiência diferentes quando entramos na profissão (EI3) 

 

Na formação normal, nós somos o… recetor e estamos ali e recebemos, não é? No MEM fazemos parte. Nós 

formámo-nos em cooperação. Ou seja… a nossa opinião, as nossas fragilidades fazem com que avancemos, não é? 

Não vamos a um sítio e aprendemos e vimos para lá com as, as, as…as teorias (EI3). 

 

As críticas Primeiro, porque estou a mostrar a minhas fragilidades e apesar das outras pessoas me criticarem, não é? Me 

criticarem mas sempre naquele sentido positivo. Eu sei que aquelas pessoas me vão ajudar, e me vão dar os seus 

contributos para que eu possa melhorar, não é? Não, não me vão criticar, e massacrar e pôr para um canto. Alguém 

me vai ajudar. Eu também consigo mostrar as minhas fragilidades, não é? Só assim é que eu posso crescer (EI1). 

 

E que podem-me criticar, e criticam é com o objetivo de me ajudarem e não, nunca de me apontarem o dedo. Nunca 

me deixam com a crítica, assim só com a crítica. Deixam-me com a crítica no sentido da construção de uma solução 

e para me ajudarem. A grande diferença entre o antes e o depois é essa (EI2) 

 

Os erros Os sucessos é muito fácil a gente mostrá-los. As dificuldades é que eu acho que é mais difícil, por isso é que eu acho 

que a autoformação cooperada também nos leva a crescer por causa disso tudo (EI1). 

A reflexão Estarmos continuamente a refletir sobre aquilo que fazemos, como fazemos, não é? Acho eu. Não sei (EI1) 

 

É preciso repensar o que se faz e dar espaço aos meninos para serem eles próprios e a Escola ter de se organizar 

numa Escola para a vida (EI2). 
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Os desafios  
 

Os desafios no seio do 

MEM 

Depois acho que outro desafio que eu tive, que foi quando fazia comunicações daquilo que nós investigávamos nos 

grupos cooperativos, parece, se calhar eu aqui perante vocês eu falo muito, mas eu tenho imensa dificuldade para 

falar perante grupos grandes. Perante muitas pessoas. Pode não parecer mas, eu tenho imensa dificuldade, e sou 

muito tímida. Pronto! (EI1) 

Os desafios no seio das 

escolas 

quando comecei a implementar o modelo nas escolas, lembro-me que a diretora me questionava diariamente sobre a 

forma como eu trabalhava e eu conseguia justificar sempre tudo. E para mim era um desafio bom ela também me 

questionar, porque eu sabia responder sempre, sabia justificar sempre a forma como trabalhava e porque é que 

trabalhava assim. Depois também o confronto com os colegas. Verem a forma como eu trabalhava na sala, explicar 

porque é que trabalhava assim. Uns entendiam, outros não. Pronto, esse foi outro desafio (EI1) 

Os desafios para com si 

mesmo 

Depois acho que um grande desafio era deixar de ter medo de implementar certas práticas, por exemplo, ao nível da 

escrita, dos textos, com os meninos. Porque eu infantilizava um bocadinho as crianças, e então andava sempre a 

perguntar: “tu achas que eles conseguem fazer?” “Eles são tão pequeninos. Achas que eles conseguem fazer isto?”. 

“Tu experimenta que tu vais ver que consegues.”. E realmente é verdade. Nós acabamos por ser o nosso maior 

obstáculo (EI1) 

 

(…) claro que também tenho tido desafios. De ter começado também como formadora, o facto de ter começado a 

escrever artigos. São sempre desafios… (EI2). 

 
E o meu maior desafio foi mesmo ser formadora. Sempre fui uma pessoa muito insegura pelas minhas raízes 

familiares e o MEM… lançou-me! Foi assim uma… é fantástico! (risos) Pronto. Portanto, formações, comunicações 

e escrita é… são os grandes desafios. (EI3). 

 

Agora, o que me melhorou mesmo a minha prática foi ser formadora de outras pessoas. Ou seja, eu fiquei muito mais 

experiente quando tive de dizer aos outros como fazia. É engraçado! Porque eu tinha que me superar. Ou seja, eu 

tinha que ter as coisas de tal maneira organizadas e repensar nelas, e ouvir os outros.É engraçado. A gente vai ensinar 

e aprende, aprende, aprende (EI3). 
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Perceções sobre o 

MEM 

Valorização da cultura É! E também valorizamos muito a cultura, não só a social, mas também a científica, não é? (EI1) 

 

Defesa de uma Escola 

Inclusiva e Democrática 

O MEM também é… como é que hei de dizer. A educação é para todos. Há igualdade, não há cá ricos, nem pobres, 

nem… e isso para mim foi das coisas que mais me motivou também, porque o MEM tenta ver uma diferenciação… 

faz mesmo uma diferenciação pedagógica.Não ensina a todos como se fossem todos iguais, não é? Não se ensina a 

cada um como se fossem todos iguais.  

Portanto, fazemos aquela diferença e isso faz muita falta na escola pública. Nós não vemos isso. Não vemos a 

diferenciação. Ninguém tem isso em atenção. É prática assente, digamos assim. (EI1) 

 

Valores democráticos logo, não é? Os valores democráticos que nós defendemos. E organização que nós temos de 

trabalho em que os meninos discutem a sua própria vida e fazem parte dela, agem sobre ela, não só a nível do plano, 

mas assim na discussão ética de comportamentos, não é? Eles agem… ninguém lhes diz, podes fazer isto ou não 

podes fazer aquilo. Discute-se isso e nunca se penaliza, mas sim avançasse de uma forma positiva pensando na vida, 

E não “Faz isto! Não está bem. Sentas-te ali a pensar e acabou.”. E isto, não faz avançar ninguém…Há sempre o 

grupo para que em sociedade// É assim que as coisas ocorrem. Fazemos tudo em conselho. E isso é a sociedade, não 

é? É que não criamos vivências próprias da escola, ou só da escola. Não criamos atividades que só existam na escola. 

Nós transpomos o que existe na sociedade para a escola. Tanto a nível da forma como chamamos às coisas que 

acontecem, aos espaços, aos materiais. Assim como as vivências” (EI3) 

Impacto na educação 

das crianças 

Os nossos meninos estão habituados a participar, a dar a sua opinião, a questionar, a produzir e não reproduzir. E a 

fazer coisas com sentido (EI2). 

 

aquilo que são os princípios do MEM: os valores democráticos em função da autonomia dos meninos, o respeito 

pelo trabalho dos meninos e pelas vontades, e resposta às necessidades e interesses que os meninos trazem (…). E 

para termos crianças criativas, em que participem, que opinem, que questionem. Basicamente é isso (EI2). 

 

Relação com as políticas 

educativas 

Nós temos a nossa identidade e as políticas mudam, mas a nossa identidade mantém-se. Neste momento a política é 

favorável à aplicação dos nossos princípios, mas não é por a política ser favorável que nós vamos alterar…favorável 

ou desfavorável que nós vamos alterar a nossa identidade. A identidade nós vamos construindo e vamos fazendo, se 

a política estiver em consonância ótimo. Temos mais facilidade em, na prática nas escolas. Se não tiver em 

consonância temos mais resistência, temos que nos unir mais, trabalhar mais, refletir mais (EI2). 

 

Agora mais com…ou seja, já teve várias pessoas, em vários momentos ligados ao Ministério da Educação, 

dependendo muito das políticas, não é? Das políticas educativas. Este governo e… eles têm inclusive adotado muita 

forma de trabalhar do modelo. A diferenciação pedagógica, aquilo que se tem falado imenso. Recorrem e o MEM é 

citado, é citado, é consultado, é ouvido na elaboração mesmo de documentos. As orientações curriculares para a 



educação pré-escolar tens lá imensa, imensa coisa que é Movimento da Escola Moderna, Conselho Nacional da 

Educação, temos sempre lá pessoas do Movimento. Ligadas ao Movimento. E por algum motivo é que são 

convidadas para isso, porque são pessoas muito importantes para o país, não é? E para a educação. E mesmo nos, 

nas universidades, cada vez mais. E muitas vezes somos chamadas para colaborar com as instituições superiores. E 

ter estágios também. Portanto, tudo isto, penso que é importante. Mas a nível de política educativa acho que quando 

há estas mudanças somos muito ouvidosE estamos presentes, porque somos importantes Unir reforços estamos mais 

expostos e temos que fazer um trabalho muito maior, não é? De reflexão. Nós somos sempre os mesmos, e às vezes 

na resistência ainda somos melhores (EI3). 

 

Estamos sempre um passo à frente a nível de sociedade e da cultura e da política, inclusive (EI3). 
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Adesão ao MEM 

Perfil pessoal O que eu sinto, por exemplo, a vontade de mudar acho que é uma coisa constante em mim. Eu não gosto de fazer a 

mesma coisa duas vezes igual e isso acho que, no MEM ainda me ajuda a sentir melhor como pessoa, porque me 

permite isso. Ou seja, eu posso fazer a mesma coisa, mas a segunda vez que eu faço a mesma coisa, ela é a mesma 

coisa mas já não é a mesma coisa, é uma coisa mais criativa, reinventada, recriada, reconstruída, acho que é isso.  

Eu sinto que gostava de mudar ou que gosto de mudar todos os dias, em termos de fazer as coisas (P3) 

Distanciamento face às 

experiências escolares 

vividas anteriormente 

Eu senti que queria ser professor e, achava eu, também um pouco com a juventude e com a utopia daquilo que 

queremos quando somos estudantes, que a escola podia ser diferente, que eu não queria a minha escola, que me 

marcou pela negativa. Para ser professor, teria de ser de outra forma. E, a partir daí, fui sempre estando em contacto 

com o MEM, até que cheguei ao Porto, onde há esta equipa fantástica também tinha um pouco a ver com o que eu 

dizia, com o meu “trauma” com a minha escola, que é esta dimensão humana, a dimensão de não haver seres 

superiores, no sentido em que os professores acabam por saber mais que os alunos ou de serem os professores que 

dominam (P3). 

Insatisfação  

com as práticas 

Senti sempre que todo aquele repetir de escolher o manual e eu chegava e os manuais já estavam escolhidos, de abrir 

a página não sei quantos e fazer a letra não sei quê… Eu senti que, para eles, não lhes dizia nada. Era uma tarefa 

completamente enfadonha e sem sentido nenhum, por isso, sempre senti que não era assim que eu queria trabalhar.  

E todas essas pessoas que eu fui conhecendo, fui tentando perceber “então como se faz aqui? como se faz ali?”. 

Andei sempre à procura, tentei tudo, métodos, movimentos, estratégias, tudo o que havia desse género. Tentei fazer 

de tudo um pouco. Quando eu consegui ter mais tempo pessoal também … Eu fui para os Açores e os meus alunos 

não aprendiam. Nos Açores a realidade é bem difícil, na parte das vivências, eles têm poucas vivências, é um meio 

mais fechado, têm pouca cultura de escola, têm de ir à escola e pronto. Aí, levei comigo muita bibliografia e, uma 

delas era do MEM. Era um livro da escola da Universidade Aberta, como diferenciar pedagogicamente. Foi uma 

grande ajuda. Mal cheguei ao Porto, depois de vir dos Açores, a primeira coisa que fiz foi contactar o Movimento e 

continuar sempre. Porquê? Porque, sem dúvida, ali eu tive a certeza que não era sozinha que eu ia conseguir.  

Não era a ler um livro ou dois que eu ia conseguir implementar uma mudança pessoal, acho que ninguém sozinho o 

faz. Verdadeiramente, se calhar acreditam que sim, mas não. E foram eles que me ajudaram (P1) 

Contato direto com 

professores do MEM 

Eu posso dizer que foi quando tive a minha formação escolar. Eu fui aluna do MEM, de uma professora MEM. Não 

só uma professora, eu quando estava na escola primária, frequentei várias escolas, porque a minha mãe era educadora 

contratada e ia arranjando lugar em vários sítios. Nessa altura, em duas escolas em terras diferentes encontrei 

professoras do MEM e identifiquei-me bastante. (…) Depois, como professora, na formação nunca me foi falado 

propriamente do movimento. O contacto que eu tinha com o MEM foi sempre da minha mãe que, como educadora, 

foi sempre sócia do movimento e tinha as revistas em casa. É o que me lembro de criança, embora não ligasse muito. 

Depois, fui contactando com várias pessoas no curso, de outras faculdades, que tinham contactado com o movimento 

(P1) 



Tive também a oportunidade, durante esse período de formação, de conhecer o Professor Américo Peças, que era 

meu professor numa cadeira relacionada com o então Ensino Especial. Isso é, de facto, marcante, porque era viver 

um pouco aquilo que eu conheço hoje do modelo pedagógico, com ele. Porque, a forma como ele trabalhava, para 

além de falar da parte do modelo pedagógico, algumas das coisas que nós fazíamos enquanto estudantes, também 

eram coisas do modelo pedagógico do Movimento Escola Modena. E, esse modo de trabalhar, nas duas vertentes, 

tanto do que se experimentava nas salas como o que o professor Américo ia fazendo e ia falando connosco, foi 

determinante para eu depois perceber qual era o meu caminho. E a minha rutura com o ensino tradicional, 

provavelmente deu-se aí (P3). 

Referências a docentes 

do MEM 

essa amiga falava-me maravilhas sobre o professor que tinha uma forma de ensino muito diferente.Eu não conhecia 

o MEM, na minha faculdade, eu estudei em Braga, não se falava, ou eu não conheci, esta forma de trabalho, estava 

forma de ensino, este modelo pedagógico (P2) 

 

Naquela altura eu não cheguei a estagiar em nenhuma sala do 1º ciclo onde se praticasse o modelo, mas havia 

professoras disponíveis para isso e havia colegas minhas que tinham essa oportunidade. E, nessa altura, guardo com 

relevância o facto delas partilharem comigo e partilharem com os outros colegas o trabalho que se fazia (P3) 
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Impacto do MEM 

 

 

 

O sentimento de 

pertença 

 

Gratificação 

profissional 

Acho que são estes pequenos mimos, que os alunos inconscientemente nos dão, que fazem valer a pena ser professor 

desta forma (P2) 

Os Grupos 

Cooperativos 

Fazemos grupos temáticos. Se temos algum assunto que gostávamos de aprofundar, de explorar, seja ele mais teórico, 

prático, ou de ambos, então nós juntamo-nos em grupo e tentamos, durante os momentos em que reunimos, colocar 

as nossas experiências, partilhar o que temos feito dentro daquele tema, pesquisar leituras, textos… Usamos muito a 

nossa base de dados, que existe no Movimento para os sócios, um Moodle onde temos acesso a bibliografia de 

autores de renome, autores de núcleos, a autores que praticaram o Movimento noutros anos e na atualidade, portanto, 

temos ali um banco de informação muito importante. Então, através dessas leituras, que realizamos em grupo, e das 

reflexões, que também trazemos ao grupo, nós estamos sempre a aprender. Geralmente, ainda produzimos alguma 

espécie de material final, que pode ser um artigo para a revista, um cartaz, pode ser um powerpoint e podemos depois 

utiliza-lo para, num Sábado Pedagógico, trazer aos outros o que aprendemos naquele grupo, um grupo cooperativo 

de trabalho, de aprofundamento e de pesquisa. E, no fundo, estamos a trabalhar em projeto da mesma forma que os 

nossos alunos também trabalham em projeto (P1). 

 

Eu só tive 3 grupos cooperativos até agora e num deles fui coordenadora, era essa a minha função, não deixar que se 

perdesse o foco e que as pessoas não se esquecessem do encontro, que se dividisse tarefas no sentido de todos se 

sentirem ativos e a contribuir para um objetivo comum. Um tema, explorar, todos traziam textos, mas naquele 

encontro íamos escolher um texto para trabalhar previamente e, se todos concordassem, era o que era escolhido. 

Todas as sessões havia uma pessoa para partilhar a sua prática, ou duas, e isso acabava por… Havia uma estrutura 

de encontro pré-definida. Porque o construímos assim, ninguém nos disse, fomos nós que decidimos assim. “Neste 

tema precisamos de teoria”, então como vou conseguir? Vamos escolher uns textos no banco de recursos, vamos 

procurar, enviamos a todos, escolhemos o mais interessante. O que acham?  Pronto, isto é decidido em conjunto 

(P1). 

 

Claro que nesse tempo também há espaço para as pessoas desabafarem, para as pessoas falarem um bocadinho das 

angústias que vão vivendo diariamente nas escolas. O papel do coordenador é determinante, ele tem como função 

focar as pessoas num determinado tema, só que nessas sessões há espaço para muita coisa mas, principalmente, para 

refletir e para debater a parte prática. Porque, muitas vezes, o que acontece nas escolas é que não há espaço para se 

debater. Fala-se sobre muita coisa mais organizacional, mais burocrático, mas não se fala efetivamente sobre a 

prática. Como posso melhorar, como posso ajudar aquele aluno que tem esta característica. Porque, o que nos dizem 

nas escolas, normalmente, é “faz como eu fiz”. Nem se questiona, é fazer como os outros estão a fazer. E nos grupos 

cooperativos há essa intenção, de melhor para uma determinada… Para melhorar a prática. E é o escrever e o partilhar 



sem medo. Sem medo que eu possa ter feita uma asneira muito grande, sem medo de mostrar as minhas inseguranças. 

Acho que os grupos cooperativos servem muito também para isso, para alimentarmos, para melhorarmos 

constantemente (P2) 

 

E é, no fundo, os grupos cooperativos que fazem avançar as nossas práticas (P3). 

 

Um momento que eu acho que foi muito determinante, tem a ver com o facto de eu conhecer o Sérgio Niza. Ter 

participado, aqui no Porto, fazer uma espécie de grupo cooperativo com ele, podem imaginar o privilégio que nós 

tivemos. Éramos 4 ou 5 jovens, óbvio que não foi um grupo cooperativo porque, estando com o Sérgio, é impossível 

não se ter a relação de se estar com uma pessoa com uma inteligência imensa, a podermos aprender muito com o 

facto de estarmos com ele (P3). 

Os Sábados 

Pedagógicos 

Além de haver os Sábados Pedagógicos, que é um grande grupo a assistir a uma temática ou duas, em que alguém 

vai partilhar aquilo que realizou na sua prática, ou que investigou do ponto de vista mais teórico, ou das duas partes, 

nesses momentos de partilha alargada nós formamo-nos pela experiência do colega que vai comunicar para o 

auditório. Estamos em formação (P1). 

 

O Sábado Pedagógico é um momento mais alargado, planeado em setembro pela coordenação, e é decidido quem se 

vai convidar e qual a temática a ser explorada. E quem vai assistir aos Sábados vai ouvir uma ou outra prática e vai 

refletir e vai questionar, por isso, as pessoas não se perdem com essa facilidade (P2) 

Os Congressos Eu lembro-me, nesse primeiro congresso que eu fui em Tomar, queria muito beber tudo e acho que bebi, acho que 

foi o melhor congresso que eu alguma vez… (P2). 

O MEM como 

instância de suporte  

e apoio 

a questão de não nos sentirmos isolados, porque nem sempre nem nunca, mas acabamos por nos apoiar muito uns 

aos outros neste questionar. Eu identifico-me muito com o que disse agora o J., nem sempre a prática é o que eu 

gostaria que fosse, por várias circunstâncias, às vezes são fases em que eu não estou com tanta força para enfrentar 

o sistema, que é diferente do que eu normalmente tento implementar, porque os meninos não estão tão moldáveis, 

porque se calhar é só um mês e não vale a pena estar a apostar muito, pronto, tudo isso às vezes impede-nos de 

avançar, mas nunca me impediu de tentar. Como é que eu consegui arranjar estratégias e desabafos e…? Foi com o 

grupo do MEM, não é? Onde posso expor as minhas dúvidas, se estou a fazer bem, se não estou, “como é que tu 

fazes?”… E estes dois companheiros que estão aqui, acabaram por me aturar muito nesse evoluir. Eu só estou desde 

2016 com eles, conheci-os na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, mesmo porque queria colocar muitas 

dúvidas (P1) 

 

Onde eu senti que eu tinha que mudar foi agora na chegada a este novo colégio, porque eu abri o primeiro ciclo. Não 

havia mais nenhuma turma, era uma escola que só tinha pré-escolar e creche, eu fui a primeira e, inicialmente, única 

professora do 1º ciclo. Aí, sim, queria trabalhar o modelo de forma a que, não só as crianças se sentissem bem ao 

utilizar esse modelo, como também os pais e toda a comunidade escolar o aceitassem. Contei, felizmente, com a 



ajuda do resto das pessoas do núcleo para deixar de ter dúvidas, ainda tendo muitas, mas acho que foi esse o momento 

em que achei que tinha de melhorar alguma coisa, que tinha de trabalhar e arriscar. Acho que foi aí (P2) 

 

É verdade, quando temos uma formação em que nos envolvemos muito, em que os próprios formadores nos apoiam 

e em que nos sentimos seguros, em que, apesar de termos muitos receios, muitos medos, conseguimos trabalhar, 

conseguimos pôr em prática alguma coisa… Se virmos que essas pessoas não nos largam e que estão ali para qualquer 

coisa, nós não temos medo de arriscar (P2). 

 

Eu acho que o modelo, [...], o agarrar das pessoas jovens (P2). 

 

Os meus três primeiros anos de trabalho foram muito solitários e acho que tem um pouco a ver com o que a R. estava 

a dizer, porque nós acabamos a formação e eu tinha aquela história da universidade, do contacto com o MEM, mas 

depois chegamos à profissão e ficamos sozinhos. Porque a profissão é, nalguns aspetos já não é tanto assim, mas é 

ainda uma profissão muito solitária, em que as pessoas continuam a trabalhar muito nas suas salas e existe pouco 

diálogo com os colegas para poderem fazer. Não quero dizer que seja igual, pode ser doutra forma, não quer dizer 

que seja MEM, pode ser doutra forma, mas acho que o diálogo entre as pessoas, estar com as pessoas é fundamental. 

verifica-se mais nas escolas, as pessoas convivem mais contactam mais uns com os outros, falam mais sobre a 

profissão. Eu, por ser jovem e por ter de andar um ano numa escola, outro ano noutra, em realidades completamente 

diferentes, havia de facto aquela vontade de querer o modelo onde ia chegando mas, por estar sozinho, acho que era 

difícil conseguir fazer isso (…).Nesses três primeiros anos, acho que foi muito importante a ida aos congressos e as 

revistas. Ler as revistas. Naquela altura, recordo-me que as lia, obviamente por ser novo, com um entusiasmo…  

Não é que me deslumbrava ou que me encantava, era chegar uma revista e querer ler aquilo tudo de uma vez para, 

dali, tirar alguma coisa para o futuro. (P3). 

 

Não é só o estar sozinho, acho que também existe uma maturidade em nós, uma segurança em nós que tem de existir 

para que eu possa dizer que agora vou experimentar de outra forma, agora vou fazer de outra forma. É um assumir 

para nós que queremos fazer de outra forma e começarmos a experimentar (P3) 

 

A importância dos 

afetos e do 

reconhecimento 

Este contacto com o Sérgio, o facto de ele não nos conhecer e fazer questão de nos cumprimentar, de envolver toda 

a gente nova no modelo, isso faz-nos sentir especiais, faz sentir que, afinal, somos importantes, a nossa presença 

também é importante, não são só as pessoas que estão nisto há muitos anos e que trabalham e dedicam grande parte 

da sua vida ao estudo e à reflexão (P2) 

Mudanças ao nível da 

atitude profissional 

Eu gostei muito do meu percurso escolar. Mesmo em relação à faculdade, por isso, a mudança para…  

O conhecimento do modelo acho que me trouxe um bocadinho autoconhecimento, com o qual eu me identifiquei 

imediatamente (P2). 
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A dinâmica da 

cooperação e da 

partilha 

A dimensão das 

práticas 

Que nos cativa a nós, nos grupos cooperativos, mas que acaba também por cativar as pessoas que vão aos sábados e 

aos congressos, que é a dimensão prática. Tanto numa coisa como na outra, os grupos crescem a partir da partilha 

das práticas entre os membros. Eu posso mostrar a minha prática e ver a prática dos outros, irmos falando sobre isso 

e refletindo sobre isso. Nos Sábados Pedagógicos, quando alguém vai falar, vai falar de como faz e nos grupo 

cooperativos também é assim. Eu falo com os outros sobre como faço. E é sobre o como faço que se reflete. E nos 

Sábado Pedagógicos as pessoas acabam por se identificar e copiar o que veem nos sábados pedagógicos, voltar a 

questionar, a querer saber mais e a querer frequentar oficinas de formação. E isso é muito importante porque é a 

partir da prática, mas é uma prática que não esquece a nova prática, a construção de uma outra prática, mas que 

também não esquece a teoria. É sempre intercalada. Nós vamos procurar as respostas às nossas dúvidas também nas 

questões teóricas Há uma alternância entre questionar o que fazemos mas também ler textos de outros autores, para 

que essa leitura possa aprofundar a nossa pratica diária (P3). 

A partilha Não ter medo, perguntar, questionar constantemente, acho que é benéfico não só para nós enquanto profissionais e, 

indiretamente, como pessoas, mas também a forma como lidamos e trabalhamos com os nossos alunos. Houve uma 

coisa muito engraçada. Os meus alunos fizeram um livro de finalistas, onde escreveram dedicatórias e, um dos alunos 

dizia, sobre mim, “quando a S. não sabe as coisas, vai perguntar a outra pessoa” (P2). 

 

Depois, as outras duas dimensões, a dimensão da comunicação, não só da comunicação como terapia: é importante 

termos outros para falar do nosso trabalho; mas também é importante termos outros a quem mostrar o nosso trabalho 

(P3).  

As críticas É a crítica construtiva Eu aprendo quando faço a crítica e aprendo quando recebo a crítica. A questão da criatividade, 

ser-se criativo. Vai-se construindo a criatividade com as críticas que se vão fazendo. Os primeiros cartazes que se 

fazem são muito básicos, muito rudimentares, depois a criatividade vai aumentando à medida que vao fazendo 

críticas. Depois acaba por ser uma coisa geral, de tal modo que eles acabam por ser criativos em tudo. Contagia. 

(P3). 

Os erros Eu acho que estas duas características mencionaram fazem com que a forma como nós trabalhamos com os nossos 

alunos reflita precisamente isso: não ter medo de errar, aceitar o erro com naturalidade, partilhar as dúvidas, 

perceberem que nós não sabemos as coisas e que ninguém sabe tudo, a busca constante pela informação, tentar 

melhorar sempre. Isso é possível e é permitido, e as crianças acabam por trabalhar dessa forma (P2) 

 

A reflexão E eu acho que é mesmo isso, é a naturalidade com que nós questionamos, a naturalidade com que nós perguntamos 

coisas ao outro. Isto é fruto de muita reflexão, reflexão sempre, sempre, sempre. Isso é uma cultura muito do modelo 

(P2).  

 

E esta apresentação para o Sábado Pedagógico é extremamente enriquecedora, porque nós refletimos sobre a nossa 

prática, tentando melhorar, questionamos com os outros, ao apresentar o trabalho estamos sempre a enriquecer. Ou 



seja, há uma reflexão prévia na construção desse produto que vamos apresentar, mas também com os comentários, 

com as dicas, com as questões que nos colocam e com a nossa própria avaliação, nós conseguimos melhorar 

novamente o nosso trabalho. E, isso, não é mais que uma formação cooperada, em que nós pedimos sempre apoio 

ao outro, mas estamos constantemente a questionar a nossa própria formação, a nossa própria prática. E isso acontece 

porque temos alguém, muita gente, que nos questiona. Porque é que fizeste isso? Como é que fazes isso? Podias ter 

feito de outra maneira. Isto permite uma riqueza e um constante melhoramento da nossa profissão (P2) 

A escrita E a questão da escrita, sendo que nós valorizamos muito a fala, mas também valorizamos muito a escrita. E essa 

escrita também é uma escrita que é cooperativa. Há sempre alguém que escreve, mas escrevemos muito mais e 

melhor quando escrevemos com os outros. E escrever sobre a prática, que também nos ajuda a não perder o foco, 

apesar da dificuldade que isso é (P3). 

A relação entre 

gerações diferentes 

Óbvio, existe uma diferença geracional e nós somos profissionais que têm a responsabilidade de os acompanhar e 

dos os incentivar a crescer e desenvolver nos diferentes domínios, mas há esta dimensão humana da preocupação. 

Não só aqui connosco, com o nosso grupo, mas esta preocupação com os outros, com quem trabalhamos, com os 

mais novos, principalmente. O respeito. Não estamos em níveis diferentes. Somos todos diferentes, temos funções 

diferentes, mas estamos todos ao mesmo nível e respeitamo-nos como seres humanos. Acho que isso é importante 

também (P3) 

 

Dizer também que os grupos são muito importantes por esta dimensão, mas também pela integração das gerações 

mais novas, porque acabam por servir um pouco como um tranquilizante. É para os mais jovens, mas também é para 

os mais velhos, porque os mais velhos também têm dúvidas. Às vezes não sabemos fazer determinadas coisas na 

escola e, mostrando esse problema ou essa coisa que nos aflige aos outros, eles acabam por nos dar outra perspetiva 

para ver e para fazer as coisas (P3) 

A relação entre ciclos 

educativos  

Na minha experiência com os grupos, outra coisa que eu valorizo bastante é, não só a relação com as colegas do 1º 

ciclo, mas também, porque preciso disso, porque precisei de compreender muito (uma vez que não tinha formação a 

esse nível), algumas coisas relacionadas com o Jardim de Infância, com o Pré-Escolar, foi também muito importante 

que esses grupos não sejam só de professores do 1º ciclo, mas que tenham outros professores de outros níveis. Porque 

ouvirmos os outros relatarem os problemas ou os sucessos que conseguem, nós também conseguimos aprender e eu 

aprendi muito com as professoras sobre o Pré-Escolar nos grupos cooperativos (P3). 
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Os desafios  
 

Os desafios no seio do 

MEM 

E ele [Sérgio Niza] dizia “vou-te dar um dossier de formador, vais ler o dossier durante as férias e vais fazer formação 

na Madeira”, precisamente partindo daquele princípio de que aprendemos mais quando nos preparamos para ensinar. 

E eu comecei a fazer formação, quando cheguei à Madeira, com professores de lá, era completamente inexperiente, 

mas isto para dizer que não só a leitura mas também o facto de… Óbvio que já tinha experimentado outras coisas do 

modelo, já tinha algum material e m termos, por exemplo, de planos individuais de trabalho, planos dos projetos… 

Mas, como formador, precisava também de fazer para mostrar aos meus formandos como fazia na prática, como é 

que eu fazia a prática. E isso lançou-me, sem dúvida. Acho que me lançou ainda mais para o modelo, tanto que, a 

partir daí, não consegui mais parar. Acho que essa foi uma parte fundamental, ter sido formador, ter-me iniciado 

como formador (P3). 

Os desafios no seio das 

escolas 

Depois, vivi um momento muito difícil… Vivi um momento muito difícil na altura de assumir a profissão. Na altura 

de dizer aos meus colegas, à minha diretora, “eu quero trabalhar assim”. Foi realmente constrangedor porque apesar 

das nossas leis e do nosso estatuto de professores nos permitir trabalhar de outra forma, a verdade é que as escolas 

não estão preparadas para aceitar a diferença, mesmo a diferença dos professores que querem fazer diferente. E é 

muito difícil para os jovens não se deixarem absorver por aquela cultura e assumir uma forma diferente de trabalhar.  

Essa altura, para mim, foi muito difícil em termos de escola (P3). 

Os desafios para com si 

mesmo 

Tentava fazer uma parte do que percebia e, depois, conforme me fui envolvendo nos Sábados Pedagógicos, fui 

percebendo que não percebia nada, que percebia muito pouco. E, ainda hoje, sinto que tenho muito a perceber com 

eles. E acho que isso é que é bom, que é aliciante, é sentirmos sempre que estamos sempre a evoluir uns com os 

outros (P1). 
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Perceções sobre o 

MEM 

Valorização da cultura  

Defesa de uma Escola 

Inclusiva e Democrática 
 

O confronto com a 

Escola dita Tradicional 

Noutras circunstâncias… Noutras circunstâncias era “o que fizeste hoje?”  “foi no livro de português”. E não lhes 

diz nada (P1) 

 

Relação com as políticas 

educativas 

Acho que tem sido determinante. Não só agora. O sistema educativo tem passado por muitas politicas diferentes e 

eu sei que o MEM está sempre preocupado com isso e tem uma forte intervenção. Ou, quando pode ter uma 

intervenção, não abdica dessa dimensão política. E sei que as nossas reflexões não são as nossas reflexões porque, 

em termos de património, são poucas, raras ou nenhumas, as instituições que se podem orgulhar de ter o património 

que o MEM tem. E tem um património porque tem um património escrito e, obviamente, esse património escrito que 

vem daí, do nosso trabalho em relação às práticas que se transformou em escritos, acabou por se tornar determinante 

para algumas políticas. Um exemplo, agora quando foi a história do pré-escolar e se reabrirem as escolas com os 

novos procedimentos e as novas normas, as pessoas do MEM, as educadoras do MEM fizeram questão de se reunir, 

de falar, de escrever um documento para poder chegar às entidades, para poder chegar ao Secretário de Estado, para 

as nossas preocupações poderem chegar lá. O que é que eu quero dizer com isso? Sei que o nosso património 

influencia os normativos. Por exemplo, nos atuais, nós lemos e está lá o modelo da escola moderna. Não está 

obviamente da forma que nós gostaríamos e também não é interpretado nas escolas como gostaríamos, mas sabemos 

que está lá e que temos essa capacidade (P3). 

 

As coisas, em termos legislativos, estão a nosso favor, mas nem sempre estiveram. Nós unimo-nos e juntamo-nos e 

não é que queiramos contornar o sistema, mas percebemos como podemos continuar a ser quem somos sem que o 

sistema nos incomode, sem que tenhamos que entrar em conflito com o sistema. Não é a história da água mole em 

pedra dura, mas o riacho que encontra as pedras e acaba por contorná-las. E no MEM também acontece isso, quando 

a política não nos é muito favorável, nós também nos juntamos para perceber como ultrapassar aquele obstáculo sem 

deixarmos de ser agua na caminhada que vai para a frente. Em relação aos resultados: é por aquelas coisas que fomos 

dizendo, mas também é, por exemplo, a questão dos exames, quando existiam exames. Também tem a ver um pouco 

com o que eu estava a dizer da política. Quando nos confrontamos com o facto de termos de fazer exames com os 

nossos alunos sem concordarmos com eles, também fez com que o nosso modelo avançasse. Porque percebermos 

que a melhor forma dos nossos alunos terem bons resultados, não era pela memorização que, como já disse é 

importante, mas também porque sabemos que terão melhores resultados se desenvolverem as competências de que 

falamos, mas também se conseguirem entrar na cabeça de quem faz os exames. E esse é um processo que se vai 

desenvolvendo com os alunos. Ver como se faz uma prova, qual a intenção de uma prova, sobre que critérios vão 

ser avaliados. No fundo, é como se os levássemos a um passeio pela cabeça dos políticos e burocratas que nos 

colocam essas rasteiras. E isso, aliado a tudo, acaba por fazer com que consigam ter melhores resultados. Perceber 



isso enquanto tivemos de trabalhar com os exames, também nos fez crescer como profissionais. Ganhamos outras 

competências. Continuamos a trabalhar o modelo tendo os exames e, nos casos analisados, os nossos alunos acabam 

por ter um bom desempenho (P3) 

 

A cultura da 

organização 

Essa é a parte histórica, essa é a base que nós vamos herdando, essa história e essa cultura da associação. Porque, no 

fundo, é da cultura da associação que nós falamos. Aquilo que vamos construindo e fazemos é uma cultura que nós 

assimilamos comos profissionais e como professores e que acabamos por levar para as escolas e para a nossa vida. 

As minhas colegas dizem muitas vezes que eu sou um diplomata. E, provavelmente, essa diplomacia, não sei se 

gosto muito do termo, acho que é muito mais democracia que diplomacia. Eu aprendi isso também no MEM, a ouvir 

as pessoas, a perceber quais são os problemas deles, a tentar encontrar soluções para resolvermos os problemas que 

todos temos. E o espírito dos grupos cooperativos também é muito este: é nos termos um problema e fazer de um 

problema um projeto comum a 6 ou 7 professores. E esses 6 ou 7 professores não precisam, não têm de estar todos 

em igualdade de circunstâncias, aliás, no fundo, também a heterogeneidade, a mesma que acreditamos e valorizamos 

na escola, também é a valorizamos nos grupos. Porque é dessa heterogeneidade, como elas foram dizendo, que o 

trabalho nos grupos se vai desenvolvendo. Com os olhares dos outros à volta de uma mesma intenção, depois vamo-

nos formando e formando uns aos outros (P3). 

 

Essa dimensão organizativa, que é também a dimensão organizativa dos miúdos, para trabalharmos com eles é 

preciso eles terem tarefas, é preciso termos uma agenda semana de trabalho. Connosco também acontece muito isso. 

Para que um Sábado funcione, um grupo cooperativo funcione, é preciso haver uma dimensão organizativa, ou seja, 

alguém que assuma o papel não de liderança, mas alguém que faça o que a R. está a dizer, que vá relembrando, que 

trace um plano (P3). 

 

Depois, para além da dimensão pedagógica, a dimensão associativa também é uma dimensão politica (P3). 

Sendo que a formação é também uma coisa que se vai desenvolvendo e isso também é uma característica que nós 

desenvolvemos e aprendemos no MEM: as coisas e os seres humanos vão-se formando ao longo da vida (P3). 

 

Também naquilo que eu dizia em relação ao modelo, que é dinâmico, que vamo-nos formando constantemente, são 

a base do modelo (P3) 
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Impacto na 

educação das 

crianças 

A autonomia das 

crianças 

Este ano tive esse feedback: a autonomia que ganharam, diziam alguns pais, e a outra questão era contar coisas da 

escola (P1). 

 
Neste confinamento eu tinha alunos que ligavam uns aos outros para trabalharem em conjunto. Não eram capazes 

de estar isolados, tinham dúvidas ligavam-me ou ligavam aos colegas, faziam questão de, todos os dias de manhã, 

ligarem aos colegas para trabalharem. Isto é, para mim, enquanto professora, é uma grande satisfação, ver que 

podemos ajudar os meninos a serem pessoas melhores, mais reflexivas, mais cooperantes. Acho que são estes 

pequenos mimos, que os alunos inconscientemente nos dão, que fazem valer a pena ser professor desta forma (P2). 

 

Vale a pena trabalhar com o modelo porque, de facto, os miúdos ficam mais autónomos ou percebem e vivenciam a 

experiência de ser autónomo. Por exemplo, agora no confinamento foi tao necessário que cada um pudesse estar no 

seu espaço e ir tendo o professor como ajudante, como apoiante, mas é indispensável que se reforce e se trabalhe a 

autonomia. E eu acho que no Movimento isso se tem muito em consideração e que as crianças não é preciso passarem 

4 anos, basta passarem 1 ano, desde que percebam e vivenciem a forma de trabalhar, acabam por se tornar mais 

autónomos (P3) 

 

A organização 

cooperativa dos 

ambientes de 

aprendizagem 

… Eu não quero ser o melhor, mas quero fazer um trabalho melhor que o anterior. Há uma competição saudável 

comigo. Já consegui fazer x. Agora já consigo resolver problemas com o ábaco. Antes não conseguia, tinha 

dificuldade, pedi ajuda e agora consigo (P1) 

 

Eles sentem-se úteis, a construir um património cultural, sentem-se úteis porque estão a trazer conhecimento à turma, 

estão a contribuir para os outros. E, ao fazê-lo, o conhecimento deles fica mais sedimentado, mais estruturado, mais 

forte. E nós também o sentimos quando somos desafiados pelo grupo cooperativo a ter de apresentar um trabalho 

final do nosso ano de trabalho em grupo. Depois, acabamos e é [...], chegamos ao fim e temos uma perspetiva muito 

mais rica daquilo que fizemos. Da mesma forma que os alunos, se fizerem um balanço do ano, do que conseguiram 

aprender, como aprenderam, eles sabem tudo o que fizeram, quem apresentou… Eles têm tudo muito dentro (P1). 

 

Quando eles questionam, são curiosos, quando eles se tratam bem, se apoiam uns aos outros. Quando não são 

competitivos, são cooperantes, é muito gratificante e compensador nós pensarmos que, mesmo eu, ainda que não 

tenham tido durante 4 anos aquela experiência, o pré-escolar e depois continuar, eu sinto que o pouco que eu estou, 

fez alguma mudança. E mesmo que essa mudança não perdure, porque outro professor virá e outra prática terá, a 

esperança fique que essa semente esteja lá (P1). 

 
E acho outra coisa também interessante, que é o aceitar a crítica. O perceber que uma coisa é criticar um texto ou um 

projeto, dizer que não gosto disto por causa disto, isto e isto, que é completamente diferente de dizer que não gosto 



de ti. Porque, muitas vezes, os meninos nestas faixas etárias, tão pequeninos, acham que eu tenho de gostar de tudo 

o que os meus amigos fazem, se não, eles deixam de ser meus amigos. E lidar com a crítica de forma natural, como 

parte do crescimento, do processo de ensino e aprendizagem, é algo que futuramente vai trazer aspetos muito 

benéficos na vida deles.Sim, saber que eu não posso apenas dizer “isso está feio” (P2). 

 

Há, em todo o modelo, não só no modelo mas também na associação, há uma grande dimensão organizativa. Essa 

dimensão organizativa, que é também a dimensão organizativa dos miúdos, para trabalharmos com eles é preciso 

eles terem tarefas, é preciso termos uma agenda semana de trabalho. Connosco também acontece muito isso (P3) 

 

Para além, obviamente, da questão do respeito pelos outros e, em particular, pelas crianças, são duas coisas [o respeito 

pelo outros e o prazer que o trabalho suscita] muito relevantes. É vivido (P3). 

O significado e o 

sentido das 

aprendizagens 

Depois outra que se valoriza muito, para além de dizermos muitas vezes que descuramos a questão da memorização, 

não é verdade. Achamos é que ela não é tão relevante quanto o saber-fazer (P3). Mas falta acrescentar, que eu acho 

que é o princípio que o MEM acrescenta, o prazer. Nós temos muito medo desta palavra, do prazer. Na escola não 

pode haver prazer, no sentido lúdico. Não é lúdico no sentido da brincadeira e do fazer por fazer, mas eu acho que a 

escola ou o aprender tem de ser um ato de prazer. Nós temos de gostar de aprender e acho que no MEM se faz com 

que as crianças gostem de aprender. Não para… Não no sentido tradicional. Que queiram aprender. Se nós sentimos 

prazer no que estamos a fazer… Até vemos isso com as nossas coisas. Somos muito mais felizes quando estamos a 

fazer uma coisa de que gostamos do que quando somos obrigados a fazer determinada tarefa que não nos agrada. 

Mas eu acho que esse sentido do prazer, de fazer as coisas porque é bom para nós, porque conhecer é bom, aprender 

é bom, acho que isso é muito importante (P3). 

A reflexão e o 

questionamento 

Os pais relatam muito isto. Quando eles trabalham de forma diferente, já contam o que fazem na escola. Há meninos 

que nem contam quando os pais perguntam. E quando nós entramos e mudamos, eles contam. E isso é interessante 

(P1) 

 

Eu acho que é ter noção que as crianças podem ser muito mais ativas, muito mais críticas, muito mais reflexivas (P2) 

 

É explicar o porquê. Eu tenho também de refletir sobre o porquê de dizer que não gosto. E acho que eles desde 

pequeninos habituam-se, desde a fase do pré-escolar, a ter noção da crítica e da importância que tem para melhorar 

a minha aprendizagem e, consequentemente, a dos outros.(P2). 

 

O saber-fazer e o questionarem permanentemente aquilo que estão a fazer, um pouco na base do que eu dizia há 

pouco, de nós também estarmos constantemente a questionar o que fazemos. Nos alunos, também essa é uma 

característica que eu acho fundamental. Depois, creio que também lhes vamos dando alguns instrumentos (P3) 

A participação e o 

envolvimento 

A escola, naquilo com que tenho contactado, parte de princípios que eu acho que são errados. Os alunos funcionam 

por estímulos externos, que são “se eu não estudar, fico de castigo”. É tudo muito negativo, se não fizer não vai ao 



intervalo, se não fizer o trabalho tem má nota e tudo ronda à volta de objetivos que têm pouco sentido. Eu sei que 

eles são pouco maduros para perceberem as repercussões que traz o estudo mas, quando trabalham de uma forma 

que lhes faz sentido, o envolvimento é natural, não é imposto, ninguém tem de andar a dizer que não vão ao intervalo 

para acabarem o projeto. São eles que pedem para não ir para terminarem porque querem apresentar. O próprio grupo 

pede. E nós ficamos a pensar… Realmente, muda tudo. Porque o projeto nem é para a nota, digamos assim. O que 

sai é uma série de opiniões construtivas do que eles fizeram, do que conseguiram alcançar, do que podem melhorar 

(P1). 

 

A questão da participação de todos, a questão da democracia, do ter de pedir a palavra se quiser falar aos meus 

alunos. Não são só eles que têm de pedir, se alguém está a falar eu tenho de ficar calada à espera que ele acabe para, 

depois, eu poder falar. E isso é visível nos diferentes momentos de sala de aula (P2) 

A crença numa 

formação com efeitos 

duradouros 

Eles podem nos anos a seguir não encontrar pessoas que os deixem trabalhar assim, mas de certeza que ali ficarão 

as bases para terem uma vida melhor ou terem coisas que lhes permitam ter uma vida melhor (P3). 

 

Nós não incutimos a memorização, as crianças trabalham em cooperação, na tentativa, com investigação constante. 

Isso traz adultos com capacidades completamente distintas, são adultos que vão constantemente procurar informação 

(P2). 

 

 

 


