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Anexo I 
Guião da Entrevista 



Guião da Entrevista 

Objectivos 

- Identificar as motivações e as expectativas dos professores que se candidataram (presume-se 
que voluntariamente, por sua iniciativa) para o exercício das funções de gestão da formação 
contínua dos professores e a forma como evoluíram. 

- Identificar as influências mais significativas, do ponto de vista dos professores/directores, 
mobilizadas para a construção das respectivas práticas de gestão, após dois anos de 
exercício. 

- Identificar se a selecção para director se inscreve num percurso profissional coerente. 
- Explicitar as influências decisivas para a construção dos planos de actividades e/ou de 

formação. 
- Identificar a importância dos saberes teóricos para o processo de reflexão sobre as práticas e 

para a construção das mesmas. 
- Recolher informações sobre os graus de conhecimento e/ou de reflexão pessoal sobre um 

conjunto de problemáticas que, do ponto de vista do investigador, se prendem com as tarefas 
de gestão da formação: 
. história da profissão docente 
. história do movimento de formação docente e o seu papel na construção da profissão. 

- Indagar sobre o grau de reflexão em torno da necessidade de definição de um determinado 
perfil para o desenvolvimento das funções de gestão da formação [auto e hetero-imagem] 

- Caracterizar a forma como os professores/directores se movimentam no interior do sistema 
educativo, com particular destaque nas escolas. 

- Identificar as representações que os professores/directores possuem sobre as escolas e os 
professores. 

- Esclarecer os diversos tipos de correspondência entre as práticas dos professores/directores e 
os vários poderes instituídos. 

- Clarificar a relação existente entre as ideias/projectos pessoais e as práticas efectivas. 
- Identificar, do ponto de vista dos professores/directores, os principais obstáculos ao 

desenvolvimento do trabalho de formação. 
- Explicitar a evolução das eventuais necessidades de formação pessoal e profissional e as 

formas organizativas a adoptar para lhes dar resposta, bem como a sua relação com eventuais 
crescentes níveis de exigência profissional. 

- Explicitar a relação que os professores/directores estabelecem com a estrutura que coordenam, 
nomeadamente aos seguintes níveis: 
. dependência administrativo-estrutural de uma escola. 
. dependência financeira estrita. 
. funções executivas de um organismo inter-escolas. 

- Caracterizar a forma como os professores/directores perspectivam a sua actuação futura, tendo 
em conta o percurso efectuado. 

- Caracterizar a formação construída (oferecida), formas de construção e sua relação com os 
modelos dominantes. 

- Identificar as formas dominantes de avaliação das necessidades de formação dos professores e 
as razões apresentadas para a sua utilização. 
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Organização da Entrevista por Blocos 

A. Quem eram os professores seleccionados para Directores dos CFAE. 

B. Quem são os Professores/Directores dos CFAE após dois anos de exercício das funções. 

C. Como os Professores/Directores dos CFAE perspectivam o futuro dos CFAE e a formação dos 
professores. 

Bloco A: Quem eram os Directores dos CFAE's antes da selecção para o exercício dessa função? 

1. Que factores estiveram na base da candidatura a director do Centro de formação? 

2. Que expectativas possuía em relação às funções que iria desempenhar? 

3. Qual o perfil que um director deve possuir? 
[Basta ser professor?] 
[Deve ter uma formação de natureza gestionária?] 
[Deve ter uma formação no domínio das ciências da educação?] 

4. A selecção para director inscreve-se num percurso coerente com a prática profissional anterior? 
[De que forma a actividade docente influenciou a sua decisão?] 
[Que experiência possuía no domínio da formação de adultos em geral e no da formação de 

professores em particular?] 
[Como formando] 
[Como formador] 
[Como actor em projectos de intervenção] 

5. Possuía, aquando da candidatura, algum projecto (pessoal ou grupai) que orientasse a sua acção? 
- Como o caracteriza? 
- Quais as ideias centrais? 
- Quais as influências que considera como mais importantes para a emergência desse projecto? [A 

experiência; a formação académica; a formação contínua/influências teóricas, empíricas, 
ideológicas] 
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6. O que pensa sobre a formação não-inicial em geral até à publicação do RJFCP? (como a 
caracteriza?) 

7. Quais os principais domínios em que sentia mais necessidade de desenvolver competências, tendo 
em conta as funções que iria desempenhar? 

Bloco B: Quem são os Directores dos CFAE e o que pensam sobre a FCP, após dois anos de 
desempenho das novas funções? 

1. Quanto ao perfil do director de um CF, ainda pensa o mesmo que há dois anos? 

2. No exercício das funções de director, o que considera que tenha assumido uma importância 
decisiva nesse desempenho: 

- a experiência profissional como docente? 
- a experiência no domínio da formação de professores? 
- a experiência académica? 
- a refleção produzida no grupo de pares (directores)? 
- a reflexão produzida na Comissão Pedagógica? 
- outras. 

3. [Se não possuía um projecto de formação concreto] 

3.1. Já possuía um projecto de formação teoricamente enformado? 
- como o caracteriza? 
- quais as ideias centrais? 
- quais as influências que contribuíram para a sua emergência? 

4. [Se possuía um projecto de formação (ideias orientadoras)] 
4.1. As ideias iniciais que constituíam o seu projecto (o modelo de formação que pretendia 

implementar) mantêm-se intactas? 
[o que mudou?] 
[o que influenciou essa mudança?] 

5. O projecto de formação do CF confunde-se com o seu projecto pessoal? 

5.1. Como foi construída a oferta de formação? Quem participou nessa construção? 
6 



5.2. Como foi negociada com os outros actores no processo? 
[Comissão Pedagógica; formadores; grupos de professores] 

6. Quais as maiores dificuldades/obstáculos que sentiu no desenvolvimento do projecto de formação 
do seu CF? 

7. Sente que a sua prática efectiva esteve sempre perto das ideias que possuía, isto é, do seu projecto 
pessoal? 
- que razões encontra para essa situação? 

8. De que forma as suas ideias têm sido implementadas na sua escola? (ou na escola-sede) 

9. O que pensa da formação contínua hoje? 

Bloco C: Como perspectivam as suas práticas no futuro próximo, à luz da experiência pessoal, 
tendo em conta o processo vivido e os constrangimentos existentes? 

As práticas dos directores dos CFAE, ao longo dos últimos dois anos, podem ser 
caracterizadas por uma enorme fragilidade institucional, dado que ocorrem num terrreno 
extraordinariamente movediço e instável. 

1. Tendo em conta o percurso efectuado, pensa recandidatar-se em 1995? 

[Em caso negativo, refira as razões] 
[Em caso positivo, em que condições?] 

2. Se se candidatasse, que alterações (ao nível conceptual) introduziria no seu projecto de formação? 
(Distinguir os factores de natureza externa dos de natureza interna, isto é, aqueles que resultam da 
evolução do sujeito) 

3. Quais as estratégias que pensa utilizar para implementar o projecto de formação do seu CF? 

4. Pensa que as escolas (e os professores) estão em condições de responder adequadamente aos 
desafios que se lhes colocam (no domínio da formação contínua)? 

5. Para continuar a desempenhar as suas funções, quais os domínios que sente como prioritários 
desenvolver em termos de formação pessoal? 
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Anexo II 

Quadro Global de Análise 
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Anexo III 

Quadros de Análise por Blocos 

Categorização e unidades de Significação 
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QUADRO DE ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

- BLOCO A -

- Quem eram os professores seleccionados para o desempenho da função de Directores de Centros de 
Formação de Associações de Escolas -

1. Candidatura 
1.1. Razões 
1.2. Expectativas 

2. Perfil do director 

3. Experiência na formação de Professores (inicial e não-inicial). 

4. Projecto orientador da acção 
4.1. Sua caracterização [1992/93] 
4.2. Que influências? 

5. Caracterização [ideias/opiniões] da formação não-inicial até 1992. 

6. Formação Pessoal e Profissional/Domínios e formas de o desenvolver. 

1 1 



GRADE DE ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

Bloco A 

- Quem eram os Directores de CFAE -

1. Candidatura 
1.1. Razões da candidatura 

1 Em primeiro lugar um acreditar na FC: achava que a FC era fundamental para o 
desenvolvimento de um professor e para o desenvolvimento da prática pedagógica 
nas escolas; também ter alguma experiência no âmbito da FC (...) que eu 
considerei significativa e que achei que foi fundamenta] no desenvolvimento dos 
educadores de infância (...) e no meu próprio desenvolvimento e, portanto, era 
uma esperança num modelo que se dizia centrado na escola (na formação centrada 
na escola) e considerar que tinha alguma experiência e (...) algum entusiasmo por, 
esta área. (...) Passei por uma experiência (...) na formação inicial e contínua dos 
educadores; mas é precisamente aí, a minha motivação, a minha apetência para as 
questões da formação vem-me desta experiência na DEP (Divisão de Educação 
Pré-Escolar da antiga DGEB), a minha apetência para as questões da formação 
tem essa origem. Depois a minha formação académica posterior, isto é, a minha 
licenciatura em Ciências da Educação obviamente que vem reforçar esta apetência 
para a formação (...): fez-me equacionar um conjunto de problemas dentro da 
formação, deu-me mai informação teórica e académica (...), estruturou-me melhor 
no campo da análise e vem, de alguma maneira, reforçar as práticas que 
anteriormente tinha tido e que (...) valorizei. 

De certa forma, a procura de coisas diferentes, portanto, de um trabalho diferente 
do que vinha realizando. E, de certa forma, para rentabilizar a Licenciatura que 
tinha acabado de tirar: a Licenciatura em Ciências da Educação. 
Uma das razões por que eu me candidatei a director era pelo facto do regime 
jurídico permitir que eu fosse formador. Portanto, acumular as duas funções. Foi 
um dos parâmetros do estatuto do directo que me atraiu. Porque no serviço em 
que estava anteriormente nunca me permitiram fazer..., era formador, só que era 
formador interno, fazia parte das minhas funções. 

(...) Primeiro, não me achava com capacidades para ser; em segundo lugar nem o 
pretendia ser. Foi casual; foi, digamos, forçarem-me a ir a uma reunião de 
professores do Io ciclo onde foram escolhidos os elementos para a Comissão 
Pedagógica. A essa reunião que nem sequer queria ir a ela. Mas acabei por ser 
eleita, também, pelo papel que já tinha desempenhado como animador do PIPSE, 
(...) Eu, que nem sequer me passava pela cabeça, nem sequer à Comissão 
Pedagógica queria pertencer, acabei por ser, porque um grupo de professres que 
estava atrás de mim me empurraram para a frente "tu é que tens que ser, porque tu 
é que sabes um bocado de formação aqui no concelho e, portanto, és o elemento 
certo para estar como elemento da CP.". (...). Marcou-se a primeira reunião da 
CP.: (...) os do Io ciclo foram unânimes: " tens de ser tu o director do centro, 
porque os presidentes dos CDs não podem ser, não podem acumular e, portanto, 
das pessoas que estão aqui és realmente a pessoa que está mais dentro da 
formação de professores". (...) Eu recusei. Não quis. Pedi um tempo para 
reflectir. Eu não quero! Mas mesmo assim vou reflectir. (...) Pressões familiares: 
"por que não queres? (...) Porque é melhor do que estar na escola..." Acabei por 
aceitar e pronto: fui assim um bocado empurrado para o desconhecido (...). 

Ser empurrada! Nasceu tudo dessa dita reunião que nós tivemos com o Delegado 
(Escolar) e a escola C+S de (...). Inicialmente houve muita dificuldade em 
constituir o centro, até porque ninguém sabia nada, nem aquilo que iria fazer, o 
trabalho que iria desenvolver. Mesmo os elementos da CP que passaram por essa 

3 

4 
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fase foram todos voluntários à força. (...) Havia que escolher o Director. (...), 
Nós tentams convidar todos aqueles que achamos que teriam alguma experiência 
(...). Só que uns, porque tinham desistido de determinado trabalho e não queriam 
e também não queriam arriscar. (...) É que as pessoas também têm medo de 
arriscar. (...) Como não me candidatei, sei que desenvolvi e fiz esforço enorme 
para encontrar um director para o centro, porque eu também pensava que (esta 
região) devia ter e que era pena estarmos a perder uma oportunidade e que seria 
única... Contactaram-se vários, muitos colegas (...). Ao mesmo tempo que eu 
tentava, digamos, empurrar a batata para alguém o grupo dizia "devias ser tu". 
Estávamos naquele jogo do empurra... Claro que eu, sem experiência nenhuma, a 
não ser Directora de uma escola pequenina, com dois ou três lugares, portanto, já 
estas a ver que a experiência era mínima. Fui dizendo que não. Claro que acabei 
por aceitar, porque, à partida, o F... iria substituir-me em Julho. Porque ele estava 
na altura como bolseiro na ESE e já estava a fazer Administração Escolar e depois 
não pôde aceitar precisamente por causa disso. Claro que o trabalho que 
desenvolvi de Março a Junho acabou por ser também o pior. (...) E também 
depois de ter desenvolvido esse trabalho, o F... não pôde assumir, aí já achei que 
era um erro também sair, até porque havia um trabalho que se estava a 
desenvolver que também eu própria gostaria de ver como é que ele continuava. 
Depois acabei também por me entusiasmar um bocado. 

(...) um dia entrei no café e o Io ciclo achou que deveria ter um representante a 
concorrer ao centro de formação de Professores como Director do Centro. E 
acharam que eu era a pessoa indicada. E insistiram comigo na véspera de acabar o 
prazo para eu apresentar a minha candidatura. Para lhes fazer a vontade e porque 
realmente achava que o 1° ciclo devia estar representado eu concorri. Mas 
completamente convencida de que não seria seleccionada, porque eu sabia que 
havia mais pessoas que concorriam, de outros ciclos. Portanto, foi mesmo assim, 
numa de "está bem! vou fazer a vontade às colegas". Mais nada. 

Fundamentalmente creio que o principal factor foi (...) um certo capital que eu 
adquiri, fruto da minha passagem pelo PIPSE. E quando se colocou a questão da 
formação do centro fui, de certa forma pressionada (nomeadamente pelo 
professores do Io ciclo, que tinham estado mais ou menos ligados a mim) a 
candidatar-me ao lugar. Talvez, digamos, foi o "lobby" do Io ciclo que me 
empurrou para o lugar. (...) Não tinha muito a perspectiva do que isto ia ser, mas 
fundamentalmente foi, digamos, mais um desafio. 
Foi fundamentalmente isso, E, como te digo, não estava sequer até muito 
motivado, na altura, para o fazer, Foi mais, digamos, primeiro empurrado. E 
depois, pronto: é algo de novo que vai surgir, também havia todas estas 
perspectivas em relação..., pronto: é mais uma componente de reforma: alguém 
tinha que ser... e eu apareci assim um bocado fruto talvez do pasado que tinha tido 
aqui no concelho. Creio que foi isso. 

Estiveram vários factores, nomeadamente: alguns condicionalismos locais, de 
haver uma ideia que surgiu, portanto, o lançamento do FOCO (...), isto surgiu 
mais pelo aspecto financeiro ou pela estrutura financeira que fez o lançamento no 
terreno... E isso chegou aos órgãos de gestão (...) que, no terreno..., E isso 
chegou aos órgãos de gestão (...) que, no terreno, foram criando a ideia de que 
seria importante criar um CF ao nível concelhio. E, portanto, eu fui 
acompanhando um bocado essa ideia..., e foi surgindo. Eu tinha a minha 
experiência anterior de Ligação ao CAP (...), tinha pertencido ao Conselho 
Pedagógico (do CAP), tinha animado um bocado essa estrutura uns anos antes, e 
outro aspecto a que também estive, a que dei sempre atenção foi à necessidade de 
formação que eu senti desde que cheguei à escola. (...) Portanto, o que eu senti, o 
que me levou a candidatar-me foi um bocado essa dinâmica que foi surgindo e, 
um bocado por exclusão de partes, talvez, as pessoas foram dizendo: "Eh, pá! Tu 
tens de te candidatar! Para a gente conseguir criar...". (...) Não me predispus a 
dizer: "Eu quero ser director". Mas eu viabilizaria sempre a estrutura se 
dependesse de mim. 
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Os factores que estiveram nessa base foi a presidene do CD da minha escola que 
me convidou para me candidatar a director do centre Não sabia da existência 
concretamente do que era o sistema da FC; ela sabia; e ela é que meteu o processo. 
Foi ela que o meteu. Que tratou de tudo. E defendeu, em termos de CP, defendeu 
a minha candidatura, porque me conhecia e sabia que eu tinha uma certa 
experiência de formação. Portanto, eu não me candidatei. Oficialmente, é lógico 
que fui eu, mas foi ela que meteu a candidatura. 

Não me candidatei. A candidatura foi uma candidatura fantasma. 
Foi (propuseram-me). Não. Neste centro não (houve candidatos). É engraçado 
que eu acho que estas dinâmicas são muito giras, porque na maior parte dos 
centros penso que houve uma certa luta pelo poder. Aqui não, aqui foi ao 
contrário. Aqui não apareceu ninguém. Então, o director da escola e um grupo de 
formadores, daquelas pessoas que estavam ligadas à formação continua da DREN 
e alguns meus colegas, acompanhantes da Reforma Educativa, disseram;"F... e 
não sei quê...". Não. nem pensar. E provei-lhe porque é que não podia.(...) 
Defendia este modelo de formação (...) só que eu não podia, porque tinha 
compromissos que tinha assumido e não podia candidatar-me à direcção de uma 
coisa destas, que ia envolver muito tempo. (...) Não apareceu ninguém. Isto dois 
dias antes, (...), veio uma colega e disse: eu ainda era capaz de apresentar mas não 
apresento sozinha (...). se tu não apresentares eu também não apresento. (...) 
Depois fomos falar como o CD. (...). Pediu (a minha candidatura) mas ficou de 
defender a candidatura de F... E depois até soube mais tarde que havia uma 
terceira candidatura (...). Mas que essa candidatura também foi assim, um bocado 
assim; "Fulana, quero o seu currículo, porque ainda não se apresentou ninguém" 
(...). E depois, em Janeiro, depois das férias de natal, (...), fui chamada ao CD; 
entregaram-me um papel: "foi homologada como directora do CF". 

Os factores que estiveram na base da minha candidatura foram, se eu assim posso 
chamar, factores de ordem afectiva. Essencialmente, Isto é: ao longo do percurso 
profissional, aquilo que sempre de bom se fez nas escolas teve a ver com o 
envolvimento pessoal. As condições nunca foram as ideais, mas eu habituei-me a 
ir fazendo sempre as coisas nas escolas, porque considero que fazer algumas 
coisas e sobretudo desempenhar cargos não é um dever, mas é um direito,. 
Porque a gente lembra-se ainda do tempo em que não tinha esse direito... E, 
portanto, eu não quis deixar de exercer, nunca, o meu direito de participação. 
Passei, ao longo desta vida, por quase todos os cargos que o ser professor do 
ensino secundário permite, e portanto, naturalmente, surgiu também o cargo de 
director de um CF como uma área onde eu gostaria de trabalhar e como um direito 
de participar na vida dos professores. 
(...) O cargo surgiu mesmo com naturalidade... Aliás, a história da minha vinda 
para aqui... Esta escola foi a primeira a ouvir falar (ou a primeira que deu notícia 
que tinha ouvido falar na possibilidade de formação de CFAE) e convidámos, 
iniciámos o processo de convite às escolas aqui à nossa volta. E como nós, é que 
fizemos o convite, nós: eu e um conjunto de professores aqui (da escola) e como 
eles disseram logo que ajudavam a arrancar mas não queriam ficar, eu acabei por 
surgir a fazer o convite, a orientar as primeiras reuniões (que ainda não eram uma 
CP instituída, mas que já era, digamos, um embrião do que viria a ser a CP)..., 
naturalmente a minha candidatura..., as pessoas quase..., eu nem tinha 
consciência de que me iria candidatar! Eu não andava à procura...(...) Houve 
cinco candidaturas. Houve cinco candidatos. (...) Na reunião em que houve a 
eleição (...) as pessoas que estavam presentes nem. nem, nem..., quer dizer: 
estiveram a analisar! Aliás, estivemos na reunião, estiveram a analisar os 
currículos e todo o percurso das pessoas, mas acharam com naturalidade, pelo 
menos nesta primeira fase, devia ser eu. E eu, também com naturalidade, aceitei, 
Agradeci a prova de confiança, porque, apesar de tudo, era uma prova de 
confiança grande; uma vez que havia outros candidatos não foi a necessidade de 
ser eu por não haver mais ninguém. 
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Candidateime. Houve um processo de candiatura, mas houve sobretudo uma 
série de empurrões. Tinha alguma responsabilidade moral, ou seja, eu era 
professor dos cursos nocturnos, até por opção minha, aqui na escola, por opção, 
porque estava a fazer ainda a parte curricular do mestrado, na altura e davame 
jeito... Também foi isso,digamos, foi isso... Mas eu tinha, desde 1980, que eu 
estava ligado à formação de professores ao nível da DGEBS, nomeadamente no 
núcleo de apoio pedagógico e então sempre defendi um determinado modelo de 
formação. A malta sabia; de maneira que, quando apareceu esta coisa, que eu não 
tinha dado por ela, que havia centros de formação nem que ia haver FOCOS, nem 
nada... Houve vários presidentes dos CDs das escolas associadas quem, pronto: 
constituiram, um processo de constituição normal e depois vieram ter comigo! E 
disseram: "Nós gostávamos que fosses tu!" Eu disse: "está bem! Então se o 
processo é esse então tem que haver uma candidatura..., isso tem que ir para as 
escolas todas, vamos lá a ver como é que as coisas funcionam... "Mas, 
efectivamente, fui altamente pressionado até ao nível das relações de amizade para 
me candidatar. E pronto, quer dizer: fiz a candidatura. Como é evidente e a partir 
daí..., bom, a decisão da CP foi mais ou menos unânime e eu impus algumas 
condições. (...) Houve quatro candidaturas. Aqui houve um processo de 
candidaturas, embora no meu caso pessoal a minha candidatura fosse por 
empurrão em que, digamos, disseram assim: "é uma vergonha se não te 
candidatas e tal "E eu reconheci que era um bocado: entendes? Portanto, quem 
andava por aí com uma bandeira a dizer a formação tem de ser de uma determinada 
maneira, estão aqui as condições para a fazeres e agora vaiste embora?... (...) É 
preciso não esquecer que nas escolas envolvidas estavam praticamente, por 
exemplo, todos os acompanhantes da reforma de vários disciplinas, estavam 
autores de programas, estavam não sei quantos autores de livros, etc., etc., etc.. 
De maneira que havia um terreno um bocado propício à..., digamos, ao 
aparecimento de candidaturas. 

Foi... uma necessidade, de certa forma premente, de introduzir uma alteração na 
minha vida profissional. Digamos que..., eu entrei para a profissão quase como 
toda a gente. Eu sou de Filosofia, a Licenciatura em Filosofia conduz à docência, 
mas a verdade é que, quando se faz o curso, ninguém pensa na docência. 
Portanto..., o problema do ensino e da relação pedagógica colocouseme no 
instante preciso em que eu comecei a ensinar. Digamos e eu acho que posso dizer, 
segui uma curva — a partir dos primeiros anos —, uma curva ascendente de 
motivação para a profissão. Pronto: motivação em termos, sobretudo, de estímulo 
da relação pedagógica e de investigação de relação pedagógica. Nos últimos 
três/quatro anos a minha sincera impressão é que essa curva estava a entrar num 
certo planalto e em declínio. Estava numa fase..., pronto: de alguma desmotivação 
em relação à capacidade de investimento pessoal e intelectual sobretudo no ensino. 
De forma que, quando tudo isto apareceu, ainda que..., também apareceu assim 
de forma um bocadinho aleatória; quer dizer: ouço esta escola dizer que estão 
abertas candidaturas para directores de centro e eu fiz sem grandes expectativas; 
quer dizer: não correspondeu a nenhuma..., sequer... virtualmente, não tinha 
nenhuma eu não tinha nenhuma estratégia; foi assim uma espécie de... (...). Foi 
para ver o que dá; mas esse "para ver o que dá" tinha também a ver com isso. Eu 
nesta altura certamente teria, nesse ano ou no seguinte, eu teria que fazer uma 
opção qualquer que me permitisse reconstruir ou reformular um pouco as bases 
da..., da minha..., pronto: sobretudo do meu bemestar intelectual. Foi um 
bocado isso. E este processo surgiu exactamente nesse momento. Claro, ao 
aparecer as condições que são conhecidas, realmente, provocou um abanão; 
acabou por provocar um abanão até maior do que aquele que eu podia prever em 
termos de... abanão pessoal! (...) Com toda a honestidade, não tinha um projecto. 
Foi uma decisão muito, muito, muito marcada por essa razão pessoal (desencanto, 
falta de motivação profissional...). 

O problema, digamos assim, que foi a desistência do anterior director, que 
trabalhava aqui comigo e que era meu conhecido, portanto, e que já tinha 
acompanhado todo esse processo durante bastante tempo com ele, portanto o 
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nascimento disto tudo. E dessas conversas ele disse-me que mesmo devido à 
orientação e à sobrecarga de trabalho que resolveu desistir. Dado o 
acompanhamento, dado também o conhecimento de algumas pessoas e as 
sensibilidade que eu tinha pela questão e o interesse... Na altura fui, digamos, um 
pouco até "pressionado", contactado para aceitar, uma vez que se abriu um vazio, 
que as coisas estavam assim muito...(porque foi naquela altura que estava mais 
delicado, de apresentação de prazos de candidatura dos centros, que terminavam 
ali em Março ou em Abril), e, nessa altura, portanto, estava assim um trabalho 
ainda, todo ainda muito vago e, nomeadamente, levantado; punha-se também o 
problema de ficarmos quase sem centro, por não haver condições e tudo isso... E 
então fui um pouco sondado, a ver se aceitava, se queria... e como já estava, tinha 
acompanhado mais ou menos toda esta problemática, acabei por aceitar, porque 
tinha, digamos, tinha acompanhado e tinha uma certa sensibilidade para essa 
problemática, acabei por aceitar mas sem... desconhecendo, digamos..., sem 
saber minimamente o que me esperava. 

Eu lembro-me de estar afixado uma proposta e eu vi aquilo e não queria. Eu 
andava a começar a fazer o mestrado em Filosofia da Educação, na Universidade 
do Minho; e por isso não estava nada interessado. Entretanto o presidente do CD, 
passado uns tempos, veio ter comigo e disse: "isto era importante para a escola e 
para as escolas do concelho". (...) E, portanto, teria interesse porque podíamos 
canalisar verbas e conseguir recursos. E que, enfim, era um trabalho apenas 
pedagógico..., ele até me disse mesmo para contactar universidades, no sentido de 
conseguir formação para os professores. (...). Eu não concorri. Eu não me 
candidatei. Fui convidado. Porque tinha havido antes uma candidatura, mas 
depois, por quaisquer motivos, a pessoa não teve interesse e depois vieram-me 
convidar e eu, em princípio, não quereria. Mas entretanto disse para esperarem de 
uma terça para uma quinta-feira; os motivos que me disseram foi exactamente que 
seria a oportunidade de conseguir alguns recursos, enfim, equipar o grupo de 
escolas. Eu, depois, pensando na formação de professores e pensando no 
mestrado na área que estava a estudar que, no fundo, é uma área de educação de 
adultos, achei que era possível aplicar na prática alguns dos conceitos teóricos e da 
experiência que tinha tido. E foi isso que me trouxe, para director do centro, 
aceitando, pensando na parte pedagógica. 

Eu já pensava em CFs desde os documentos preparatórios de reforma..., que 
saíram em 1980... e ... seis, desde 1988. Desde essa altura, portanto, desde que 
me organizei, aliás em conjunto com outros colegas, que pensava nos CFs não no 
sentido de dizer assim: "Eh, pá! Quando surgirem os CFs eu quero ser director!" 
Não é isso. Portanto, era pensar que, de facto, seria um óptimo meio para que os 
professores pudessem estruturar a sua própria resposta às suas próprias 
necessidades de formação. (...) 
Eu respondia melhor não à pergunta que fizeste mas à pergunta que fizeste antes 
de começar a gravar, que é: de onde é que eu venho? Eu fui, durante dez anos, 
orientador de estágio do ramo educacional dos cursos de Biologia. (...). Era um 
trabalho extremamente interessante, porque tinha formação ao longo do ano (...). 
Na altura havia reuniões nacionais, portanto de coordenação nacional; nós 
tínhamos cinco reuniões anuais (...) e durante essas reuniões dois dias eram 
dedicados à coordenação e depois, o resto do tempo da semana, os outros três 
dias, eram dedicados à Formação. (...). Havia um coordenador nacional que fazia 
a articulação dos 52 orientadores que estavam a nível nacional. Aquilo foi uma 
coisa que me deu muito gozo, porque além do trabalho na escola e que me dava 
imenso gozo, haver, digamos, coordenação nacional; e haver, digamos, formação 
voltada para a formação de professores deu-me uma bagagem, rodagem, digamos; 
nós é que decidíamos quem é que eram os formadores, quais eram as nossas 
necessidades de formação como orientadores de estágio e quem eram os 
formadores que nós gostaríamos ter. Tivemos à nossa frente, digamos, a nata 
da... (...). Se quiserem era já um exercício da formação contínua! Portanto, 
voltada especificamente para a actividades de orientação de estágio. (...). Quando 
me candidatei a director do centro, primeiro não foi os CDs que se juntaram e 
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resolveram pôr o lugar a concurso ou coisa parecida com isso. Não foi assim. 
Neste concelho, os Directivos encontraram-se em Julho de 1992, começaram a 
pensar na formação do centro; esta escola tomou a iniciativca e a partir daí criou-se 
grupos de trabalho (...), que trabalharam até Novembro na auscultação das 
necessidades de formação; portanto, fizeram-se inquéritos à população a nível de 
todas as escolas... Eu fiz parte desses grupos de trabalho desde o princípio; 
portanto, quando eu apareço para, propondo-me para Director de Centro, tinha 
essa experiência; no fundo, tinha acompanhado o crescimento e ao mesmo tempo 
avancei com um plano de acção; portanto, quando me candidato não digo "eu 
estou aqui, quero ser Director do Centro", "eu estou aqui, quero fazer isto". 

O meu caso é um caso muito especial, porque eu não me candidatei a directora do 
centro. Eu fui pescada para directora do centro, porque o primeiro director, que 
foi seleccionado segundo critérios que a "CP" (entre aspas; quando as escolas 
pensaram associar-se, reuniram-se e traçaram um perfil de director de centro e 
houve realmente pessoas que se candidataram); eu na altura não me candidatei 
porque era membro do CD; e esse primeiro director, que foi escolhido pelo seu 
percurso profissional e também pelo seu grau de credibilidade que tinha perante 
essa tal pretensa CP, teve que desistir por motivos de saúde... E entretanto, em 
meados..., no princípio de Março, a CP do centro viu-se sem director... 
Entretanto, como o senhor já tinha estado doente para trás não pôde fazer 
absolutamente nada; não havia formadores, portanto... Não havia nada! Estava 
tudo na estaca zero e a candidatura acabava a 31 de Março. E como eu costumo ser 
quase o bombeiro cá do Liceu, há que pegar na F... e metê-la aqui! (...) Nunca 
pus o problema de ser eu a Directora do Centro! Nem pela cabeça me passou 
nunca, na medida em que eu estava a ocupar um cargo no CD que iria até... 
estávamos por dois anos e iria para o outro ano lectivo... e eu já que me tinha 
proposto em lista para o CD e tinha sido eleita, eu ia cumprir o meu mandato até 
ao fim. (...). Em mil e tal professores das escolas associadas do centro devia 
haver pessoas que realmetne... (...). E só que, no princípio de Março e devido ao 
estado em que estava a candidatura, ninguém nessa altura lhe pegou. Quer dizer, 
se o centro estivesse... Foi uma fase muito complicada (...). E então ali no CD 
disseram que..., quer dizer, analisaram com os outros CDs das escolas aqui 
pegadas e que me conhecem (...). E então eles reuniram, num infeliz dia 17 de 
Março e foram-me lá dentro ao CD buscar e disseram: "F..., propomos-te que 
sejas a Directora de Centro e que realmente.... porque vemos que és a única 
pessoa que consegue neste momento..., desempatares isso; senão o centro 
morre". É eu senti-me, por um lado, até lisongeada, porque estavam treze pessoas 
aqui à mesa, todos os presidentes dos CDs e tudo, reconheceram, digamos assim, 
que eu tinha capacidade para fazer isso e ... arranquei! 
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Expectativas 

(...) acreditava que através da formação se pudesse mudar as práticas das escolas; 
(...) partindo, obviamente, da experiência que tinha tido, acreditava que através de 
um CF, que um CF pudesse ser um pólo dinamizador da formação e da formação 
em grupo, em concelho (neste caso). (...) As minhas expectativas vinham no 
sentido de que (...) um CF podia ser um pólo dinamizador num concelho. 

Tinha bastantes expectativas e até bastante entusiasmo. Portanto, acreditava que era 
possível desenvolver formação de professores com bastante autonomia. Portanto, 
acreditava, tinha expectativas de grande adesão dos professores e acreditava, de 
certa forma, que se ia implementar um modelo de formação viável. 

Muito poucas. Porque à partida (...) não havia hipóteses de conseguir os tais 
formadores. (...) Muitos centros enveredaram pela maneira fácil! (...) Eu não 
queria ir por esse prisma. Eu pretendia dar formação, até porque já tinha um 
bocado a experiência disso, mas que fizesse mexer qualquer coisa nas práticas, que 
modificasse a maneira de trabalhar. Que mexesse com eles. Isso só realmente 
formadores com muito nível e com muita experiência é que conseguem, 
realmente,criar aquela onda de choque, logo no primeiro dia, em que as pessoas se 
sentem mal, mas é através dos problemas que, depois, através do desiquilibrio se 
tenta ir buscar o equilíbrio e se tenta, digamos, ir buscar alguma coisa de novo. 
(...). Realmente, tem-se que arranjar qualquer coisa acima da média, média local, 
para impressionar. (...) E possível, portanto, organizar uma escola em que não 
seja o professor que está sempre a transmitir conhecimentos... 

Nem sequer sabia que tipo de trabalho ia desenvolver (...). Eu quando me vi 
comfrontado com a situação real acho que entrei em pânico. (...) acho que deixei 
de dormir durante muito tempo. Sentia uma angústia terrível. (...) Eu disse sempre 
que se fosse sozinha que não pensassem que irira fazer fosse o que fosse; trabalhar 
em equipa, acho muito bem; e pincipalmente se for uma equipa que trabalhe; e eles 
todos se comprometeram. Eu lamento dizer agora que poucos ficaram desses que 
se comprometeram, (...) O PIPSE, por exemplo, tinha feito um trabalho no terreno 
que era, quanto a mim, o mais aproximado daquilo que eu pensei que viesse a ser a 
formação de professores. Até, porque eles, no PIPSE, também fizeram formação. 
(...) também não se sabia muito bem qual seria o trabalho do centro, mas sabia-se 
que era um trabalho (e pelo que nós sabiamos dos outros cursos da CEE) que teria 
que ter um suporte administrativo forte e de pessoas com um mínimo de 
conhecimentos. 

Não. Quer dizer: eu como já era directora de uma escola há nove anos, pensei: 
directiva do CF deve ser uma coisa parecida com directora de escola, embora 
noutros moldes. Vocacionada para outro sector. E pensei que, como eu era capaz, 
como tinha sido capaz e achava que tinha cumprido a minha obrigação como 
directora duma escola, pensei que também era capaz de chegar aqui e fazer um 
trabalho razoável, (...). Quando eu concorri pensei assim: bem, isto é formação, já 
tinha trabalhado num CAP, já tinha colaborado muito com o NAP também; 
trabalhei com a F... (DREN) muitos anos. Já tinha feito também sensibilizações 
em acções de formação... Imaginar que ia ser por aí! (...). Pensei que mais 
pedagógica (...) Julguei que ia ser muito diferente do que depois foi (...). Nunca 
pensei que ia ser uma coisa assim tão administrativa. 

(...) Não tinha muito a perspectiva do que isto iria ser, mas fundamentalmente foi, 
digamos, mais um desafio, (...). Isto era novo! Não tinha grande visão do que se 
ia fazer. Para mim isto foi uma situação nova, nunca tinha passado por nada..., 
tirando a experiênca do PIPSE, que eu pensei que poderia, de certa forma, ter 
alguma equivalência; mas depois até veio a demonstrar-se que não! (...). Mas foi 
fundamentalmente essa de ir liderar um processo que sabia que estava ligado à área 
da formação e que eu tinha algum capital adquirido com a experiência do PIPSE... 
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Mas não tinha assim nada, digamos... eu parti para isto quase do zero; mesmo em 
relação à formação específica para o desempenho do cargo, eu estava praticamente 
a zero (...). Os meios em que eu me movia não me faziam ter, digamos, uma 
aproximação ao cargo que eu ia desempenhar. Eu não possuía, quanto a mim, e se 
calhar ainda não a terei até, uma formação concreta para o desempenho do cargo. 
Salvo, eu continuo a dizer, eu tinha um espaço, que era o espaço do Io ciclo, e isto 
era uma situação totalmente nova: eu ia entrar num campo, nomeadamente de 
outros níveis de ensino, onde eu estava completamente a zero, nem sequer sabia 
como é que isto se movimentava. 

[Perspectiva de animação comunitária]: Exacto. Tinha dessa (tinha e tenho), tenho 
de algum modo e penso que isso tem sido conseguido, embora com um grupo que, 
pela sua reduzida dimensão no concelho, em número de professores é sempre um 
grupo restrito, ou, pelo menos, um grupo-alvo mais ou menos estável (...). mas a 
minha perspectiva da formação era mais que os professores pudessem participar 
em processos de trabalho onde a reflexão e, digamos, a formação fosse um 
acréscimo do seu trabalho diário, porque se envolviam em coisas que iam fazendo. 

Tinha. Depois de aceitar e depois de ser homologado. Tinha algumas expectativas 
e concretamente para o ano de 1993 algumas expectativas que tinha consegui pô-
las em prática. Fasear o modelo de formação; era novo; era aquilo que os 
professores ansiavam há muito tempo e tinham a possibilidade de o fazer: criar 
uma certa autonomia na sua própria formação, no seu destino de formação. 

(...) Pedagogicamente achava muito giro; achava que também era uma das pessoas 
que levantava a voz em relação a que não se deve perder estas oportunidade; os 
professores devem agarrar essa oportunidade portanto, defendia este modelo de 
formação, defendia-o com "unhas e dentes". (...) Portanto, o que me pareceu é 
que isto era um desafio e que os professores não podiam, quer dizer, andaram 
sempre..., quer dizer: eu acho que havia uma situação que agora podia, nós 
podíamos agarrar a formação contínua, os professores podiam agarrá-la, porque já 
há muito tempo que fazia parte do discurso e agora podia saltar para a realidade, 
podia saltar do discurso, dizer assim: o formador agora, as pessoas, os 
professores podem realmente agarrar o seu próprio processo de formação. (...) 
Tinha expectativas muito elevadas. Defendia este modelo ... Foi por isso que 
aceitei ficar por cá, talvez por isso, porque eu defendia este modelo, porque achava 
que era um modelo que tinha possibilidades. 

As expectativas que tinha, a exemplo de outras experiência do passado, iria ser um 
espaço/tempo de debate, de troca de experiências, de trabalho em conjunto de 
definirmos possíveis estratégias e construirmos maneiras de estar (e passe o termo) 
corredor de liberdade que toda a vida foi aproveitado por nós. Contava poder dar 
algum contributo no sentido das escolas continuarem com a sua agitação e os 
professores continuarem a encontrar-se e, juntos, construírem o seu percurso. (...) 
convencida que ia conseguir aqui, a exemplo dessa experiência brilhante, que 
foram os meus seis anos na escola secundária de Gondomar, que realmente é uma 
experiência que tenho pena que pouca gente tenha tido... Com naturalidade iria 
surgir um grupo de trabalho; com naturalidade as coisas iam saindo, iam sendo 
reflectidas — com muito gozo, sobretudo, com muito prazer... (...) Depois (de 
uma tentativa de fazer um DESE) surgiu esta oportunidade e eu achei que, apesar 
de tudo..., porque o entendimento que eu tinha dos CFs era, realmente, serem uns 
centros de Associação de Escolas! E aqui era a zona (...) da cidade (...), com uma 
realidade muito concreta. Se calhar era diferente da zona (...), porque o tipo de 
público é diferente; e, portanto, éramos capazes de conseguir, aqui no nosso 
cantinho, associar as escolas, os planos de formação, os projectos educativos e 
avançar. 

Olha... curiosamente bastantes. Ou seja: quando me foi dito o modelo..., quer 
dizer: havia uma expectativa fundamental e que era esta: era uma coisa que para 
mim nunca tinha sido feita, que era misturar a formação toda; ou seja, misturar os 
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níveis de ensino todos pela primeira vez. Pôr toda a gente a trabalhar sem 
compartimentos. Essa foi, assim, a primeira grande linha que me apareceu. 
Depois houve algumas expectativas, sem dúvida. Eu tinha alguma experiência de 
Formação de professores; portanto, sabia que havia coisas em que se podia tocar, 
em que se podia mexer e estava convencido que era possível pôr isso a funcionar,' 
pronto. Mas pouco mais do que isso, também. Quer dizer: eram expectativas muito 
ligadas, digamos, aqui a este terreno, este terreno que era propício, 
nomeadamente, para mim, no Io ciclo, era muito interessante; o Io ciclo parecia-mè 
um terreno muito propício, muito propício e muito possível de fazer alterações. 
Porque eu conhecia, conhecia mal mas conhecia, porque tinha pessoas conhecidas 
e a dar aulas e, portanto, sabia que era um terreno de professores do Io ciclo muito 
instalados, com modelos muito arquétipos, muito já..., muito fechados e que agora 
eram obrigados, curiosamente, a fazer formação. Portanto, eu estava convencido 
que era possível mexer alguma coisa. Essa foi uma das grandes expectativas que 
eu tinha, sem dúvida. (...) Vi, de algum modo, nisto a capacidade de poder 
continuar a intervir ao nível da formação. 

Não! Sinceramente, não. Não tinha sequer..., pronto: reconheço que tinha um 
conjunto de quadros..., quadros conceptuais e teóricos e práticos... orientados 
para a minha prática pedagógica... Penso que estava, nesse plano, suficientemente 
actualizado e motivado, mas não tinha uma concepção global e estratégica do que 
devesse ser a formação contínua de professores, quando pensada em termos de 
uma organização geral e de uma organização nacional. Quer dizer: não tinha! Essa 
é a verdade. O problema colocou-se-me à posteriori. 

Se possuía algumas expectativas?... Ah! Possuía, isso possuía! Quer dizer: tinha a 
expectativa de criar uma dinâmica de formação de, pelo menos, de procurar 
contactar as pessoas, dinamizar as pessoas, juntar as pessoas... Uma vez que se 
reunia condições institucionais para haver formação, era aproveitar uma dinâmica 
que muitas vezes, pontualmente, já realizávamos. Por exemplo: nós tínhamos aqui, 
por uma certa tradição na escola, por iniciativa de ..., internamente, nós 
procuramos fazer alguma coisa. Chega-se o início do ano lectivo e "qual é a 
problemática que vamos eleger para este ano? "Sei lá, uma problemática de 
"aferição de linguagem", por exemplo, "em termos de avaliação, em termos de 
testes. Avalia isto e que é que entendemos por avalia? No grupo de Filosofia, 
todos os grupos, mesmo a nível de coordenação de escola, entendemos todos o 
mesmo?" E nós costumamos fazer, havia um pequeno grupo aqui que começou a 
lançar as bases desse trabalho. E então, informalmente, abrimos inscrição: "vamos 
tratar desse assunto, quem quiser apareça, sala tal, dia tal..." E aparecia sempre 
muita gente. Portanto, esta experiência também, enquadrada agora 
institucionalmente, pensei que fosse, digamos, uma expectativa bastante rica de 
poder reunir as pessoas em volta da sua formação e reflectir a sua prática, sobre a 
sua experiência. 

A expectativa era poder aplicar, no fundo, um conjunto de conhecimentos e de 
opções a nível de formação. Entendi que estaria com uma certa capacidade, 
atendendo às ideias da educação de adultos que devia aplicar. (...). Também dizer 
que foi um desafio, acho que não, porque não pensei que..., quer dizer: nós (este 
nós, suponho que o posso dizer...), desconfiamos sempre das coisas que o 
sistema faz. Não é? E, portanto, nunca pensei que isto pudesse vir a ser tão fundo, 
tão amplo, como pode vir a ser e como foi, apesar de tudo. Mas achei que era 
simples. No fundo, porque entendi que não seria a minha vontade que estaria 
muito jogo, mas seria a dos outros professores. 

Eu sempre estive nas coisas de uma forma interventiva ou interventora, como 
agente cultural, isto é, portanto... quando eu estava na formação de professores 
nunca estive por estar, por ser um lugar porreiro, que só tinha duas turmas e tempo 
livre; pelo contrário, entrava às oito e saía às oito da escola, trabalhava o dia todo. 
Só estive por achar que era uma forma de intervenção, de intervir no sistema de 
uma forma mais significativa; para mim..., pronto: podia ter escolhido ser 
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professor, portanto, ter um horário de trabalho, pura e simplesmente dava as aulas, 
participar nas actividades da escola e ir embora para casa; mas achei que havia uma 
"mensagem", digamos, e uma maneira de ser professor que eu achava 
fundamental; se eu estivesse num local em que pudesse ajudar outros professores a 
conpreenderem isso, isso era mais interventivo; isso foi uma das razões que me 
levou a estar tanto tempo na formação inicial. Quando eu vim para Director de 
Centro foi um bocado a mesma coisa; portanto, achei que se pudesse intervir 
directamente na... o estar como um dos actores neste processo, poderia contribuir 
para melhorar a imagem do professor neste sentido, portanto, criar condições para 
que, de facto, a FC através do CF pudesse ser um processo honesto, um processo 
enriquecedor e tudo isso. Mais uma vez numa perspectiva de intervenção. 

Não. Eu não tinha expectativa nenhuma. Eu caí assim de pára-quedas. (...) Em 
Junho de 1992, a presidente do CD foi à reunião de apresentação do FOCO (...). 
O CD debruçou-se sobre o assunto e achamos que a escola teria capacidade para 
ser uma escola-sede e começou-se a fazer os contactos (...). E quem pegou até na 
ideia de lançar o centro foi a presidente do CD e outro colega do CD (...), que era 
assessor dos cursos nocturnos e naquele momento estavam os dois, digamos 
assim, mais folgados. E foram eles que andavam com o processo. E eu realmente 
achei o processo interessante e como nós tínhamos aqui este Centro de Recursos 
que tínhamos ganho uma candidatura ao PRODEP n° 6 (e eu aí tinha participado, 
no projecto do CR, eu participei mesmo — eu, nessa altura, ainda não estava no 
CD e por isso participei mesmo no projecto de CR) e eu também fui de opinião no 
CD que realmente era uma boa maneira de rentabilizar o centro e, digamos assim, 
podermos abrir o centro a escolas e tudo isso era ... tínhamos todas as condições 
para ser um centro de formação! 
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2. Perfil do Director 

1 Tinha. Tinha. Achava que um director de centro devia ser alguém que tivesse 
alguma reflexão neste campo e uma reflexão partindo de experiências; achava que 
devia ser alguém também que tivesse alguma formação no âmbito das CEs, 
nomeadamente, porque acho que é uma formação fundamental; achava, sobretudo, 
que o director do centro devia ser alguém que pensasse que estar na escola é algo 
de muito importante (...), é algo que ainda é gratificante (porque acho que já 
passou..., algumas pessoas consideram que estar na escola já não é tão gratificante 
para si, como pessoa, como profissional); (...). Achava que (...) devia ser alguém 
que conhecesse minimamente o concelho (...), a realidade do concelho, os 
problemas reais do concelho e, portanto, que com alguma facilidade, pudesse 
mobilizar um conjunto grande de professor. Para mim era claro que o director do 
centro devia ter estas duas dimensões: por um lado, a experiência, a experiência 
reflectida e alguma formação no âmbito das CEs, por outro. (...) Acho que 
também para ser director de um CF tem que se ser professor. Acho que a dimensão 
lectiva, pedagógica..., ser professor que é fundamental. Isto é, não me passava 
pela cabeça que um director de centro pudesse ser alguém que não estivesse ligado 
à docência. Um mero gestor da formação. Não me passava pela cabeça isso. (...). 
Porque acho que (...) esse director de maneira nenhuma poderia ser o aglutinador 
da formação e das experiências de formação se ele não percebesse o que era a 
realidade das escolas. (...). Mas eu não concordo que se valorize meramente o 
aspecto gestionário; não é esta a minha dimensão; valorizo mais a componente da 
formação propriamente dita. 

2 Sim, dentro do que estava estabelecido no RJFCP e atendendo à minha formação e 
à minha experiência anterior pensava que tinha o perfil adequado à gestão da 
formação. (..) Eu acho que é insuficiente ser professor para ser director de Centro 
de Formação. (...). Formação exclusivamente de gestão e administração acho que 
é insuficiente. 

3 Em relação ao director do centro eu tinha já uma ideia e achava que realmente tinha 
que ter um perfil muito específico para isso, pelo seguinte: como a minha mulher 
está na Delegação Escolar, foi a umas primeiras reuniões organizadas pela DREN, 
em que lhe deram uns caderninhos, portanto, a primeira versão do 249 e em que eu 
dei-lhe, fiz uma leitura, digamos, por alto e vi que realmente aquilo era um cargo 
para ser desempenhado por uma pessoa com capacidades para o cargo: com a 
experiência da formação, capaz de saber contabilidade, capaz de saber gerir 
orçamentos; coisa que nunca me tinha pasado pela cabeça, portanto, eu nem sabia 
sequer fazer um orçamento... 

4 Absolutamente nenhuma. (...). Quando chegou à parte do director (...), 
começamos por pensar que teria de ser uma pessoa com uma certa experiência no 
domínio da gestão..., também não se sabia muito bem qual seria o trabalho do 
centro, mas sabia-se que era um trabalho... (e pelo que nós sabíamos dos outros 
cursos da CEE) que teria que ter um suporte administrativo forte e de pessoas com 
um mínimo de conhecimentos. Claro que também sabíamos que isso era entregue à 
secretaria da escola-sede, mas as próprias secretarias das escolas-sede também não 
sabiam o que havia de fazer. E houve muito problemas até aí. E quando a escola 
assimíu também pôs esses problemas todos. (...). No fundo queria alguém que 
tivesse algum conhecimento, porque não assumia ela própria mesmo essa parte. 
(...) Pelo menos ter experiência em gestão deste tipo de recursos, na educação, 
pelo menos em algum trabalho já... O PIPSE, por exemplo, tinha feito um trabalho 
no terreno que era, quanto a mim, o mais aproximado daquilo que eu pensei que 
viesse a ser a formação de professores. Até porque eles, no PIPSE, também 
fizeram formação. Daí eu entender que eles estariam muitíssimo mais à vontade; ou 
eles ou até um presidente do CD ou até o DLE. 
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Não. À partida nunca tinha havido um director de centro. (...) Mas pensei...: 
quando eu concorri pensei assim: bem, isto é formação, já tinha trabalhado num 
CAP, já tinha colaborado muito com o NAP, também (...). Já tinha feito também 
sensibilizações em acções de formação... Imaginava que ia ser por aí! (...) eu 
quando aceitei vir para director de centro havia uma parte que eu tinha na minha 
cabeça que era, ora bem: é um centro de formação, as pessoas vão todas colaborar, 
porque as pessoas querem isto. Portanto, eu não sabia como é que se tinha 
organizado este processo. Portanto, imaginei como quando trabalhei com o CAP: 
os professores também apareciam, todos contentes, e trabalhávamos a sério! Eu 
pensei: bem, eu vou para lá, os professores estão todos empenhados nisto nas 
escolas, então... isto vai ser uma maravilha. E então eu idealizei, eu pensei que o 
director do centro seria uma pessoa que iria estabelecer e fazer uma coordenação 
desses movimentos. 

Eu imaginava mais ou menos. Pronto: capacidade de liderança, alguma formação 
pedagógica para o desempenho do cargo..., pronto: capacidade de 
relacionamento... Imaginava-o uma pessoa com alguma afabilidade junto das 
pessoas(...). Reconheço também que é preciso também um bom capital, digamos, 
técnico, de preparação científica. (...). Eu acho que deve ser um docente, mas acho 
que não basta ser professor. É evidente. [Formação de natureza gestionária]: talvez 
também não só. Porque não é só, digamos, no capítulo organizativo; eu acho que 
tem que ir mais além do que isso. Para além da compreensão das questões de 
índole pedagógica tem que ser também um organizador, mas eu creio que terá de 
ter mais algo; e eu quando falo neste mais algo, falo precisamente numa preparação 
científica para o cargo. É evidente que não havia. Eu creio que ninguém, nesta 
primeira fase, reportando-nos a 1993, talvez muito poucas pessoas tivessem o 
perfil; o perfil, digamos, se é que se pode traçar um perfil para um desempenho de 
um cargo deste género; creio que, portanto, preparação específica para esse 
desempenho haveria poucos, se calhar alguns, mas a maioria de nós está a 
aprender um pouco com esta situação. 

Eu tinha, eu julgo que tinha uma ideia; se calhar era a minha própria expectativa; 
quer dizer: penso que o director de centro devia ser um indivíduo com razoável 
conhecimento do leque de professores que são abrangidos pela formação contínua 
(...) e que tinha sobretudo que ter (eu não sei se é um bocado puxar a brasa para a 
nossa sardinha), mas penso que ele deveria..., se fosse do secundário (do 2o ou do 
3o ciclo), que ele deveria ter um conhecimento amplo e alargado do Io e da 
educação da infância. Porque penso que, para cima, é fácil ir conhecendo, até 
porque nós passamos todos pelo liceu e temos alguma visão; e as coisas, em última 
instância, não mudaram tanto quanto isso em termos de formação de professores, 
inicial e contínua, no 2o e 3o ciclo, Eles terem um conhecimento a montante, isso 
seria mais difícil; isso seria uma das limitações de um director...; portanto, no 
perfil, ele deveria ser uma pessoa disponível para conhecer, a montante, a 
formação e as práticas de formação dos professores do Io ciclo e dos educadores de 
infância. Portanto, eu penso que esse seria um dos aspectos importantes. Para 
além de ser uma pessoa disponível e com alguma dinâmica criativa ao nível da 
formação. Quer dizer: para mim, já naquele tempo, era claro que um director de 
centro não teria que ser uma pessoa que organizasse cursos de formação. Teria que 
ser uma pessoa, sobretudo, que tivesse, capacidade de fazer algo para além disso 
(...), mas que tivesse também possibilidade ou disponibilidade, melhor, para fazer 
também algo que é aquilo que eu defendo e que é um pouco a animação educativa e 
animação pedagógica e formativa de professores. 

Não fazia ideia nenhuma. Não fazia, porque eu não conhecia qual era o projecto de 
formação. 

Eu não sei se assim formalmente, mas implicitamente penso que tinha, de foma 
implícita penso que tinha: uma pessoa que estivesse realmente ligada à formação e 
ao terreno e não..., nem uma pessoa de gabinete...(...). Eu acho que a um director 
de centro não compete, de modo nenhum, a gestão burocrática. Não pode. Porque, 
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das duas uma: ou ele se enreda na gestão burocrática ou... (...). Eu desvalorizo, 
porque acho que não é essa a vertente que se tem que valorizar. (...). O que eu 
acho é que tem que ser professor, tenha tido em percurso na área da formação, que 
tenha que ter formação no domínio das Ciências da Educação. 

Na altura, portanto, reportando-me à data de todo este processo, já lá vão três 
anos, eu acreditava que, para se ser director de um centro de formação, bastaria ser 
professor, mas ser professor num sentido mais profundo, como eu o entendia: ser 
professor, não só ser aquela pessoa que se ocupa das suas turmas e dá as suas 
aulas, mas ser professor no sentido também de entender as escolas, sentir as 
escolas, ter pela educação um sentido mais lato. Creio que não senti, na altura, o 
medo de não ter nenhuma formação em gestão, porque como estive durante quatro 
anos num conselho directivo, numa experiência riquíssima, em que o grupo se 
formou e ajudou a formar a própria escola, não me pareceu, na altura, que uma 
formação mais especializada em gestão fosse necessária. A formação no domínio 
das Ciências da Educação, eu, como digo, aquilo que tenho ouvido, o que tenho 
lido, que tenho tentado participar em tudo o que vai acontecendo e nunca me senti 
(e passe aqui alguma falta da modéstia) muito longe, embora não sendo uma 
teórica nem tendo grande capacidade de... e grande necessidade de citar este ou 
aquele autor para orientar os meus gestos; mas nunca me senti muito longe daquilo 
que fui lendo, fui ouvindo e, portanto, achava também que nesse domínio era 
capaz de aguentar o barco. (...). [Formação em Ciências da Educação:] Ler... e, 
sobretudo, interligar as leituras com uma reflexão do quotidiano, que é isso, 
sobretudo, que eu acho que é importante.(...) E se calhar este nosso percurso 
também foi uma formação em CEs! Se calhar, por isso, eu achei..., pronto: eu 
avancei com. isto sem receios. Com consciência das responsabilidades. 

Não. Nenhuma, nenhuma, nenhuma [ideia sobre o perfil]. As primeiras ideias 
sobre o perfil do director começaram a aparecer, curiosamente também, quer com 
alguns dados que foram feitos aqui, quer mais tarde: mas à partida não, à partida 
não. 

[Não respondeu à questão. Parece-me que tentou, através do seu caso pessoal, 
definir as funções do director e do centro em torno do que podemos designar por 
estilo de direcção: democrático ou auto-crítico, construtor de uma prática simétrica 
com os professores por antítese a mais uma correia de transmissão na cadeia 
hierárquica.] 

Não. Concretamente não fazia a mínima ideia. 

Eu, a ideia que tive foi a de que, de facto, o director deveria ser uma pessoa que 
conjugava as vontades. Centrando a formação nos professores, o director deveria 
ser a pessoa que iria à procura de conseguir promover essa formação. Inevitável 
que pensando melhorar muito gradualmente as coisas, conforme as circunstâncias 
se apresentassem. Mas o essencial do director seria exactamente a pessoa para 
promover a formação desejada pelos professores e pela comunidade. [Formação 
específica:] Eu acho que sim. (...) Eu acho que para o director que deveria haver. 
[...) Eu sinceramente entrei nisto de olhos fechados. 

[Bastava ser professor?]: De modo nenhum. (...), não se pode apanhar um gajo na 
rua e pô-lo a director de CF; não se pode pegar numa pessoa, por exemplo, que 
não tem horário e pô-la à frente de um CF; não se pode, portanto, penso que não é 
esse o trajecto. Tem de haver motivações internas fortes, tem que haver um 
percurso, tem de ter passado já por muita coisa ao nível da formação, seja em que 
área for, para se ter uma visão de conjunto. (...). Penso que um trajecto pode ser 
este. Não quer dizer que seja o único, evidentemente. Mas pelo menos é um 
trajecto conhecido e que penso que me deu as competências para estar aqui foi 
exactamente isso, foi estar durante dez anos a fazer formação e a formar no 
conjunto 36 professores, digamos, de Biologia deste país e, desde o bloco de 
granito que eles são quando chegam à..., limpinhos, fresquinhos, com 21 anos, 
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22 às vezes e depois, ao fim de um ano de trabalho, de oito, nove, dez horas de 
trabalho por dia, penso que se consegue, portanto, ajudá-lo a transformar-se num 
professor. Isto é um trajecto! Há outros. 

[respondeu a esta questão à medida do Bloco B, talvez porque entrou neste 
processo em pleno andamento; a forma como a pergunta foi formulada também 
pode ter contribuído para o tipo de resposta que deu]. 
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Experiência na formação de professores (inicial e não-inicial) 

Ao nível da formação de adultos, em geral, tive algumas participações em 
pequenos projectos de tipo "Animação de Comunidades", enquanto Educadora de 
Infância numa aldeia rural. (...), organizamos alguns projectos de dinamização 
cultural. Aí, nesse âmbito, trabalhei com pais (com mães, sobretudo, não é?), no 
caso da Educação de Infância, geralmente, são as mães que aderem mais, com 
mais facilidade. E trabalhei na dimensão de uma articulação extrema entre o Jardim 
de Infância e a comunidade, mas não só nessa perspectiva; também numa 
perspectiva de alguma alfabetização. Mas isso foi em... 75 ou 76! O que é 
também, a fase indica,um pouco as nossas preocupações na altura. Depois, mais 
tarde, ao nível do comportamento dos adultos, já em 80, também como Educadora 
de Infância, interessei-me por desenvolver um projecto que depois teve rumos 
diversificados e orientações diversificadas, num projecto de defesa do Património 
Cultural de uma aldeia (.••), que nasceu no Jardim de Infância, na escola primária 
e que rapidamente teve outras orientações. E as orientações a nível dos adultos 
eram (...) sensibilizar a comunidade para a cultura, a cultura da comunidade, para 
um reviver as suas tradições, as suas culturas, um valorizar as suas culturas no 
sentido de organizarmos mais tarde um museu de localidade e serem as próprias 
populações a dinamizar o próprio museu. (...). Relativamente à formação de 
professores a minha experiência inciciou-se com a formação de Auxiliares de 
Educação, promoção de Auxiliares de Educação a Educadores de Infância. Nisso, 
foram três, quatro anos nos antigos Magistérios Primários (...). A filosofia de 
trabalho foi partir das práticas dessas auxiliares, partir da prática, reflectindo a sua 
prática para depois conceptualizarmos a prática. (...) Depois, ao nível da formação 
inicial, trabalhei também cerca de seis/sete anos numa ESE, ao nível da formação 
inicial dos educadores de infância e também dei uma perninha (...) à formação dos 
professores dos Io e 2o ciclos. Porque leccionei uma disciplina que era (...) comum 
(...)• Relativamente à formação contínua, a minha experiência foi na DEP, na 
formação dos Educadores de Infância da rede pública; orientei o distrito de Vila 
Real, Bragança, Braga (...) e a nossa intervenção era no sentido de irmos junto 
dos núcleos que entretanto criámos (...), centrada nos núcleos, levávamos os 
educadores a reflectir as práticas, a identificar os problemas surgidos nas suas 
práticas, identificar que áreas de formação, a identificar as suas necessidades de 
formação... Depois organizávamos projectos comuns. (...) Essa experiência foi 
bastante gratificante, foi a minha primeira experiência de formação centrada na 
análise das práticas (...). Depois fiz várias acções, isoladas, de formação; desde 
auxiliares de educação dos jardins de infância da rede pública a particular; fiz 
formação às vigilantes para JI da solidariedade social; fiz formação, também, para 
os directores dos JIs no âmbito dos CRSS (...). Para além disso fiz formação já 
no âmbito dos Centros de Formação. (...) No âmbito da ESE também fiz formação 
contínua aos educadores de infância e aos professores, sobretudo sempre nas áreas 
da prática pedagógica e das Ciências da Educação (...), na área da Sociologia da 
Educação e do Desenvolvimento Curricular. 

Eu estive, logo que concluí o Magistério, fui trabalhar com adultos, um ano. E 
depois passei à coordenação e orientação dos professores ligados à Educação de 
Adultos, quer ao nível do 1° CEB, quer do ensino preparatório. Fui fazendo 
algumas formações propostas pela ESE do Porto e depois a licenciatura em 
Ciências da Educação. Portanto, fiz todas as formações que foram realizadas pela 
antiga DGEP, depois DGEA e DGEE, que fizeram formação ligada à Gestão da 
Formação. (...) Eu estive... 12 anos! [na educação de adultos]. E para além de ter 
tido formação mesmo no âmbito da formação de formadores no âmbito do 
PRODEP. 
[Importância da formação de formadores no âmbito do PRODEP para o 
desempenho do cargo]: sem dúvida. Eu acho que me facilitou... uma vez que se 
tratava também de uma candidatura do PRODEP. em termos..., sobretudo em 
questões burocráticas e administrativas eu acho que tive o meu trabalho facilitado 
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pela experiência que tinha tido em termos administrativos; não tanto pedagógicos, 
mas mais administrativo-financeitos. Ao nível pedagógico não tanto; a formação 
que eu tinha obtido no âmbito do PRODEP; mas a formação contínua que nós 
fazíamos em termos de Extensão Educativa, portanto, de integração dos 
professores do núcleo de formação, pela primeira vez com adultos e depois no seu 
acompanhamento. 

(...) tinha uma formação e uma experiência na formação contínua (se bem que 
naquela altura era muito virada para as metodologias), mas tinha uma experiência, 
eu tinha assistido, sei lá, a centenas de horas de formação. [Antes do PIPSE?]: 
sim. Todas as acções a que eu podia assistir, a nível do Minerva, em informática, 
assistia a tudo... (...) Dos elementos do PIPSE fuium dos que levei a coisa mais a 
sério e que desmultiplicava a formação que recebia pelas escolas (...); ia aos 
Cosnelhos Escolares, levava o material, levava as ideias e pronto, durante esses 
quatro anos desenvolvi esse papel... 

A única que recebia quando ia a cursos de formação. E na verdade, acho que 
durante toda a minha vida sempre que houve oportunidade... (...) Aquela que me 
foi possibilitada a ida, eu fui. (...). Não me candidatei a formadora, nem me 
candidatarei, não me estou para expor a isso (e também só tenho experiência como 
formanda...). 

Eu fui delegada pedagógica aqui no concelho em 75/76. Fui delegada pedagógica e 
como tal fui eu que fiz aquelas acções de formação que..., sobre os novos 
programas... sempre tive muita facilidade de lidar com os colegas, talvez porque 
eu sou uma pessoa que todos me conhecem e aceitavam-me bem, (...). Depois, 
mais tarde, quando aqui se formou o CAP, ligado à F... da DREN, sempre que 
faziam qualquer coisa eu alinhava nisso. Colaborei sempre, tanto quando se fazia 
qualquer acção tipo formação, colaborava na organização como depois colaborava 
no que fosse preciso. Portanto, sempre ajudei nessas coisas todas. Sempre gostei 
de tudo o que ligasse à formação. Claro que eu depois fui fazendo ao longo dos 
anos, também fiz muita formação, pessoalmente, e achava que era capaz. (...), já 
tinha trabalhado num CAP, já tinha colaborado muito com o NAP (PIPSE), 
também; trabalhei com F... muitos anos [DGEB]. Já tinha feito também 
sensibilizações em acções de formação... 

Tirando a do PIPSE, acho que mais nada! Tive acesso a outro tipo de formação e 
ainda não estava no PIPSE. Fui..., é como eu digo, se calhar, preocupei-me 
sempre um bocado...(...), sei lá: encontros na ESE, mesmo a nível do CIFOP de 
Braga, sempre que havia alguma hipótese eu lá ia; mas assim formação mesmo 
específica, tirando a do PIPSE, também não... 

Eu estive ligado ao CAP, que foi uma estrutura experimental e que a DSPRI nunca 
assumiu claramente. E fizemos algumas coisas interessantes, nomeadamente ao 
nível daquilo que são acções de um dia ou dois sobre formação de professores. E 
penso que de alguma forma contextualizada — já naquele tempo; e estou-me a 
recordar duma que envolvia directamente o centro de saúde com uma intervenção 
comunitária; digamos, uma acção que tinha uma componente de aplicação prática 
envolvendo a comunidadev(pais, meninos e tal) e... a minha própria participação 
no projecto que referi — "A Descoberta de ser criança, construir a comunidade no 
meio rural" — me deu a entender que a prática de formação era, digamos, era um 
trabalho de "mãos na massa". Quer dizer: eu vou tentar exemplificar para ficares a 
perceber melhor a ideia: 

se nós queríamos criar a abertura da escola ao meio, criar uma ligação 
escola/comunidade se calhar, o melhor a fazermos era criar junto dos 
professores (ou criar com os professores com quem estávamos a trabalhar, no 
caso do projecto) momentos de animação educatica que, partindo da criança, que 
seria o pólo, iríamos tentar envolver o maior número de pessoas e instituições da 
comunidade. Ora, essas lógicas, esse trabalho educativo e de animação levava a 
questionar permanentemente o que é que se ia fazer. Ora, a pessoa não era 
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exactamente a mesma depois do processo e a que tinha sido. E reconheço que 
houve pessoas que evoluíram na sua prática educativa (e a formação é isso, no 
fundo, a relação e a evolução na prática educativa), que mudaram exactamente 
por isso, sem ser um processo formal de formação; sem ir a um curso 
sentadinhos e não sei quê. Porque na escola havia alguém, ou um grupo, ou 
alguma equipa ou alguma dinâmica que abanava e que criava inovação e feriam-
se coisas que, naturalmente, as pessoas no momento seguinte, fariam sempre de 
maneira diferente. 

Creio que foi uma rica experiência essa participação no projecto e no trabalho com 
as escolas — trabalhamos com muitas escolas; as escolas de oito freguesias; o que 
já era significativo. Isso levou a que as pessoas tivessem apetência, pelo menos, 
para uma relação comunitária da escola interessante e fundamentaram com a sua 
própria experiência! Quer dizer: se calhar, não tiveram oportunidade de fazer um 
enquadramento teórico. Se calhar, isso também não era o fundamental. Mas 
produziram alguma inovação e produziram seguranças para inovar. Isso é que era 
importante. E nesse projecto que te falei do (...), eu tive a oportunidade, porque 
estávamos ligados a uma instituição importante — a Gulbenkian —, que nos 
convidava para apresentar o projecto em tudo quanto era sítio. Ora, a sua 
apresentação, que durava 20 a 30 minutos, levava a que equacionássemos uma 
avaliação contínua, e a própria dinâmica do projecto a isso obrigava, porque julgo 
que foi um projecto inovador e interessante a esse nível... Que reflectíssemos 
constantemente, quer na produção de documentos escritos, porque tínhamos que 
apresentar (se calhar isso, o ter, às vezes..., o ter que ser aqui era importante). 
Mas criou uma dinâmica própria e aí sim, eu percebi que a minha formação foi 
muito de ter participado nesse projecto; de ter momentos de reflexão para fazer 
apresentações públicas e quanto isso valia para que tu reflectisses exactamente 
naquilo que-estavas a fazer... 

A minha experiência foram... eu estive durante dez anos nos serviços centrais do 
ME, nomeadamente na área de Ensino Especial. Fiz alguns cursos do FSE, 
nomeadamente para deficientes, dado que eu tive uma experiência a esse nível 
bastante gratificante. Estive na Suécia a estagiar, fiz o estágio e um curso de pré-
profissionalização para deficientes (sou o único, em Portugal, que o tem!). E 
depois contactei com muita gente que estava ligada à formação e trabalhei com os 
"numéros" do FSE. Fiz um curso de 660 horas para 35 deficientes e 
multideficientes que envolveu seis meses de trabalho e três meses de preparação. 
Portanto, a esse nível... Creio que até foi um dos factores (um deles; teriam 
outros) que, realmente, a CP achou que seria a pessoa indicada, proque até tinha 
uma certa experiência nisso. 

A minha experiência era, estava, nessa altura, estava a acompanhar a Reforma 
Educativa, 10°, 1 Io e 12°. No domínio da Economia, programas de Economia e 
Introdução ao Desenvolvimento Económico e Social. O 12° anoja não é a mesma 
disciplina, é Introdução ao Desenvolvimento Económico e Social, [outras 
experiências]: Tinha, de formação, portanto, fiz aqueles... tinha feito formação 
para a DREN. Também tinha feito formação para a DGEE, no domínio do Ensino 
Recorrente. [Estava ligada à formação de adultos, como docente no (...) 

A minha formação não-inicial foi um alfobre riquíssimo de formação, que foram 
aqueles meus seis anos na escola secundária de (...). Realmente, juntou-se um 
conjunto de pessoas, eu aprendi de tudo um pouco, nós fazíamos todos os anos 
acções que focavam todas as áreas, éramos nós que as fazíamos, iamos buscar 
pessoas exteriores à escola, as pessoas mais interessantes que na altura estavam 
disponíveis. E passaram por lá pessoas que hoje estão nas Ciências da Educação, 
têm grandes obras publicadas sobre estes assuntos, tanto na gestão como..., nas 
várias áreas, é engraçado. Quase todas as pessoas que eu agora vejo a assinar, no 
fundo, as obras de referência até para nós agora, passaram pela secundária de (...) 
naqueles seis anos. Ou a dinamizar acções ou nas semanas que nós fazemos de ... 
semanas culturais... (...). E foi uma formação riquíssima em que nós, a dinamizá-
las, mas em que também estávamos envolvidos. 
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Area-Escola: Nós fizemos, nós temos exemplos riquíssimos do que agora se 
chama Area-Escola (na altura não se chamava assim), foi feito por nós. Nós 
fizemos uma feira do pão, (...), que levou à escola todas as pessoas daquelas 
aldeias mais remotas que ainda fabricavam o pão em casa e depois construímos as 
várias disciplinas — a História, a Geografia, as Línguas Estrangeiras, a 
Matemática, a Física, esse dossier. Fizeram um trabalho (nós fizemos um guião), 
todas elas contribuiram de algum modo para essa feira do pão. Que terminou com 
uma feira e um concurso, eles fabricaram as suas broas, a Câmara deu-nos um 
apoio espantoso (...), com transporte à disposição. Nós fomos buscar toda a 
gente, os agricultores que cultivavam, que colhiam, que moíam, que fabricavam o 
pão. Vieram com os seus cestos, fizemos no átrio da escola uma exposição 
lindíssima — dois anos seguidos — em que, sobretudo naquela zona, os miúdos 
que vinham daquelas aldeias viram as tarefas do quotidiano das suas casas 
valorizadas. Foi uma experiência riquíssima na Área-Escola, que eu hoje não 
conseguia voltar a repetir. E no entanto aquilo não se chamava Área-Escola, no 
entanto, ficou... Foi construído um forno do pão na Escola Preparatória, porque 
era lá que se fazia a Agro-Indústria. A Câmara construiu-nos um forno do pão, 
durante duas feiras da Agro-Indústria (...), tivemos lá gente a cozer o pão e os 
miúdos assistiram e participavam em todo o ciclo. Houve uma exposição com o 
ciclo todo do Milho e do Trigo, para eles verem, desde o semear até à broa final. 
(...) A escola foi um pólo de dinamização da própria região. 

Desde 1980 que eu estava ligado à formação de professores ao nível da DGEBS, 
nomeadamente no núcleo de apoio pedagógico (e então sempre defendi um 
determinado modelo de formação). (... Primeiro, na avaliação, portanto, o grupo 
de avaliação da DGEBS e depois NAP (Núcleo de Apoio Pedagógico). (...). 
Estive perto de dez anos. Embora não estivesse ligado..., como é que hei-de dizer? 
É que o NAP era uma estrutura muito suis generis, também na antiga Direcção-
Geral, porque... o que era o NAP? O NAP era uma pessoa ou duas! Que 
estávamos lá... (...). Eu estive ligado à formação contínua (...). E depois a FC 
tinha duas vertentes: portanto, havia a Direcção de Serviços de Formação da 
Direcção-Geral e havia duas vertentes: havia a formação inicial e a formação 
contínua. Dentro da FC havia a formação disciplinar, que era a formação de 
Português, de Matemática, aquelas acções de dois dias, pontuais, que se faziam e 
havia uma formação mais abrangente, que era a da formação de carácter mais 
genérico, que se fazia à custa da implementação de diplomas da reforma, quer na 
avaliação... (da reforma ainda não, das perspectiva da reforma, 78, é mais 
correcto), portanto, sobre o ponto de vista da avaliação, sob o ponto de vista da 
criação dos conselhos pedagógicos e dos conselhos directivos, etc; portanto, havia 
todo um modelo que se estava a construir e então o NAP tinha um corpo de 
pessoas, eram cerca de trinta em todo o país (penso que eram trinta) que, por 
critérios presumivelmente de qualidade (e a mim agrada-me pensar que fosse - não 
é que não tenha sido -, mas agrada-me pensar que fosse isso) tinham sido 
escolhidos para, em conjunto, estruturarem a formação e depois colocarem-na no 
terreno. E isso fez-me varrer o país todo em formação contínua. Eu era professor, 
eu era professor como outro qualquer, só que duas, três vezes por ano, era 
retirado da minha escola para fazer formação... (...). Aliás, eu tinha, portanto, o 
NAP teve assim um crescendo, teve um impacto muito grande por volta de meados 
de 80, a nível do país todo e penso que houve uma razão nesse sentido e depois, 
naturalmente, veio a decrescer, porque era um modelo que tinha que morrer, de 
alguma maneira, porque ele não tinha capacidade de subsistência. 

Eu fiz..., há uma série de coisas que eu fiz, inclusivamente em termos de..., eu 
estive também ligado à formação em serviço... E tenho a impressão que um 
determinado tipo de intervenção que eu fui fazendo nas escolas..., acho que 
configuravam um quadro relativamente coerente de preocupações em relação ao 
ensino e em relação às questões que necessitava. (...). Nunca fui uma "figura 
pública", nunca fui uma figura conhecida nos círculos da acção educativa, onde se 
tomam as decisões e se conhecem as pessoas, etc.. (...) A minha experiência da 
formação, pronto, foi uma experiência interessante, mas também relativamente 
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convencional. Não posso dizer que me tenha deixado..., pronto, quer dizer: uma 
estrutura, um conjunto de linhas de orientação, linhas de procedimento que 
estivesse em condições de..., pronto, de actualizar e de pôr no terreno quando 
apareceu a oportunidades de uma organização deste tipo de formação. 

Pessoal, pouca, assim formalizada. Formal, pouca. Eu já tinha sido orientador de 
estágio um ano. Tinha era mais no campo de uma formalização informal de criar 
estas dinâmicas em termos de escola. Isto é, pelas escolas onde andei ou onde 
estive, sempre procurámos ou convidar alguém (porque é evidente que o factor 
externo é fundamental): se nós temos aqui uma problemática que achamos que é 
necessário tratá-la; se eu conheço A ou B que até percebe deste assunto e penso 
que é uma pessoa extraordinariamente dinâmica e interessante e que eu, por acaso, 
já trabalhei com ele ou em qualquer circunstância penso que é importante para 
aquilo, podíamos convidá-lo para criar, para dar um empurrão nestas temáticas, 
para não sermos só nós, internamente, a remoer isto. Portanto, a esse nível já tinha 
feito, também, muita coisa. [Formador]: Não. [Participante em projectos]: Formais 
não. Não-formais tinha participado em alguns, porque, por exemplo, estive vários 
anos numa escola em (...), o que cria uma camaradagem e umas ligações e uns 
laços muito interessante. (...) De maneira que isso criou-me laços e uma dinâmica 
que havia (...), acabamos por assumir uma certa dinâmica deste género, 
defeníamos um pouco as regras do jogo e integrávamos toda a gente. 

Foi o projecto Mogadouro, foi..., eu há bocado referi: a formação nas escolas da 
tropa, os cursos suplementares do Io ciclo. E a experiência que tenho. Claro que há 
outras coisas que não considero relevantes, embora esteja ligada..., mas não é 
formação, portanto...: a música. Fazer um conjunto é ensinar música, através de 
um projecto... Sei lá ? Participar em seminários; também participei como 
orientador nalguns seminários; fui acompanhando o ensino secundário... (...). Fui 
secretário do Conselho Directivo durante quatro anos. 

Eu fui, durante dez anos, orientador de estágio do ramo educacional dos cursos de 
Biologia dos núcleos do (...), da (...) e daqui da (...). (...). Durante esse 
tempo... Era um trabalho extremamente interessante, porque tinha formação ao 
longo do ano.(portanto, nós éramos escolhidos..., não havia concurso, portanto, 
as pessoas eram escolhidas e acabei por entrar, digamos, porque me indicaram..., 
aliás, eu manifestei interesse em entrar; portanto, o sistema de..., no fundo, de..., 
de recrutamento não era muito correcto, na minha perspectiva: as pessoas deviam 
entregar o currículo e concorrer...).Na altura havia reuniões nacionais, portanto, 
de coordenação nacional; nós tínhamos cinco reuniões anuais (...) e durante essas 
reuniões dois dias eram dedicados à coordenação e depois, o resto do tempo da 
semana, os outros três dias, eram dedicados à formação. (...). Portanto, havia um 
coordenador nacional que fazia a articulação dos 52 orientadores que estavam a 
nível nacional. Aquilo foi uma coisa que me deu muito gozo, porque além do 
trabalho na escola e que me dava imenso gozo, haver, digamos, coordenação 
nacional; e haver digamos, formação voltada para a formação de professores deu-
me uma bagagem, rodagem, digamos; nós é que decidíamos quem é que eram os 
formadores, quais eram as nossas necessidades de formação como orientadores 
de estágio e quem eram os formadores que nós gostaríamos de ter. Tivemos à 
nossa frente, digamos, a nata da... 
(...) Se quiseres era já um exercício da formação contínua! Portanto, voltada 
especificamente para a actividade de orientação de estágio. Portanto, nós 
praticamente escolhiamos os formadores que queríamos. Dizíamos: bom, para 
Maio gostaríamos de ter, precisávamos disto, daquilo e daqueloutro... Apareceu à 
nossa frente, desde o F..., portanto, montes de gente, enfim, todos os formadores 
mais sonantes (...), isso deu-nos todo um substracto que... Na altura ainda nem se 
falava em mestrados, nem se falava em nada disso, portanto... Isto comecei em 
82.., portanto, estive até 92. Saí de orientador de estágio para entrar nisto. 

(...) Sou autora dos programas de Filosofia para o novo ensino recorrente e por 
isso tive mesmo da parte, nessa altura, era Departamento do Ensino Básico e 

30 



Secundário (...), tive mesmo formação específica sobre o ensino recorrente e 
também li e me interessei, porque para fazer um programa para alunos, agora para 
os novos cursos complementares nocturnos, por unidades capitalizáveis, para 
fazer o programa e o guia de aprendizagem para o 10.°, 11.° e 12.° anos (...), eu 
tive que entrar um bocadinho dentro da filosofia do que é ensinar adultos, que é 
muito diferente da filosofia dos alunos que eu tenho, que eu tinha normalmente de 
dia. Aliás também porque eu durante dois ou três anos também fui assessora dos 
cursos nocturnos e, como tal, comecei a lidar com os problemas dos adultos, dos 
alunos adultos, à noite, que é muito diferente. (...). Isto já me apanhou com 23 ou 
24 ou 25 anos de carreira e a pessoa em 25 anos de carreira também não está..., só 
ensinar o Kant e o Platão ficava... e o Descartes, era um percurso um bocado 
fastidioso. Tanto que eu tentei sempre, quando houve na escola, ensinar 
Sociologia, ensinar Psicologia, para apanhar outros domínios, digamos assim. 
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Projecto orientador da acção [1992/93] 
4.1. Caracterização 

Não estava escrito; estava na cabeça e (...) era construído na base destes 
pressupostos que eu já fui..., estão dispersos, no fundo, estão dispersos e que eu 
acabei de dizer: acreditava na formação centrada na escola, acreditava na formação 
centrada na análise das práticas; no identificar de necessidades a partir de, 
precisamente, dessa análise da prática; e, portanto, o meu projecto era, um pouco, 
desenvolver mecanismos de formação que fossem no sentido da auto-formação, 
ou, pelo menos, da formação em grupo, [influências]: É. É do "sentir" e no 
"acreditar que...", portanto, na crença... Mas não é só na fé! É também na prática 
desenvolvida anteriormente. (...) [Práticas]: Não são sistemáticas, é isso? Sim, 
neste sentido, são coisas isoladas, que aconteceram, que foram gratificantes, as 
pessoas com quem trabalhei também sentiram que foram gratificantes, mas que 
depois (e isso é que é o grande problema) não há uma avaliação e não há acções de 
continuidade — não há sistematização, no fundo. Fica tudo pela boa-vontade de 
alguns... É sempre isso.(...) tinha ideias que depois, obviamente, passei a escrito 
no meu plano de formação. Não é? Quer dizer: não tinha ideias antes, ou melhor, 
não tinha passado a escrito antes da candidatura. Quando fui seleccionada, 
obviamente, passei a escrito e apresentei um plano de formação. Com 
pressupostos, com os meus pressupostos, que já referi anteriormente. 

... Projecto ... Eu não tinha nenhum projecto pessoal. Agora, eu estava era 
bastante atraído e motivado para fazer formação de professores. Mas mais como 
formador do que até como director de centro de formação.(...) 
Uma das razões por que eu aceitei vir para..., por que eu me candidatei a director 
era pelo facto do regime jurídico permitir que eu fosse formador. Portanto, 
acumular as duas funções. Foi um dos parâmetros do estatuto do director que me 
atraiu. Porque no serviço em que estava anteriormente nunca me permitiram 
fazer..., era formador, só que era formador interno, fazia parte das minhas 
funções. 
[Projecto]: Não. Não tinha grande ideia sobre isso. 

Não, não tinha projecto nenhum. Quando me candidatei foi necessário um projecto 
(foi a partir daí, só). Tentei, realmente, mediante aquilo que eu pensava da 
formação contínua, aquela que quanto a mim seria mais útil para os professores, 
criei objectivos... 

Bem, eu quando me candidatei naõ fazia o mínino de ideia, nem tinha tempo de 
pensar; na verdade, acho que não tive foi tempo sequer de pensar o que é que ia 
fazer. E o que era a formação e nada, não pensei em nada, Sou-te franca. Acho 
que, na altura, foi quase que aceitar, só, para que em (...) existisse qualquer coisa. 
Porque, a certa altura, puseram-me o caso da seguinte forma: ou aceitas ou não há 
centro. (Ideias sobre o projecto): Rigorosamente nenhumas! Aliás, a não ser o 

. trabalho de projecto que fazia na minha escola que era um trabalho muito pessoal. 
(...) A forma como eu vejo a formação... Não. Não passei ao papel. No fundo 
acaba por, talvez, se poder 1er nas entrelinhas de certos trabalhos que foram... 
publicando, não - porque eles acabam por..., a não ser nas candidaturas que, às 
vezes, levam uma introdução, mas isso praticamente nem acontece. Acontece 
pouco. Nós fundamentamos pouco a formação que fazemos. 

Não. Não tinha. Não podia ter. Porque fui apenas responder às solicitações dos 
professores que queriam que eu os representasse. Mais nada. Não pensava ainda 
nada assim a sério. Tanto não pensava que nem tinha dito em casa que tinha 
concorrido. Quando recebi a carta a dizer que tinha sido escolhida baralhou-me, 
porque nem sequer ao marido tinha dito. 

Aquilo com que eu parti foi aquilo que tinha como experiência adquirida e o 
modelo que eu imaginei, aliás, o projecto de formação faz transparecer muito isso; 
era, digamos, um projecto muito próximo das escolas. Pronto: talvez até induzido 
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um bocado em erro pelas primeiras conversas que tivemos, era privilegiar recursos 
locais, centrar o máximo da formação muito próxima da escola, com os 
professores, reflectindo sobre as suas práticas, etc., e eu imaginei uma formação 
mesmo adptada à realidade geográfica deste concelho e ao capital humano que 
tínhamos, quer de professores, quer de possíveis e potenciais formadores. 

Não. Eu, como disse, tinha algumas ideias. Era, sobretudo, algumas ideias; e, 
sobretudo, algumas ideias feitas da experiência que te fui, em traços largos, 
relatando. Sobretudo a minha participação no CAP e da participação no projecto 
em termos de trabalho concreto no terreno. Portanto, era um bocado ideias sem 
uma reflexão muito..., tinha uma reflexão pessoal, mas não tinha nada escrito. [As 
ideias] eram um bocado centradas na animação educativa e nos processos que os 
professores pudessem viver. Sobretudo o que eu pensava era que era possível 
mobilizar mais os professores para, participando em processos ou em projectos, 
criassem reflexão. E eu, reconheço isso hoje, que não é tanto assim. (...) Na 
minha candidatura (...) de alguma maneira, apresentei umas linhas mestras do que 
é que pensava pudesse ser a formação. 

A minha acção, eu tinha um projecto. A minha acção, agora, para quem? Também 
não sabia. Eu tinha (...) ideias sobre a formação e continuo a ter ideias sobre a 
formação. 
Eu sou contra a formação de base, porque essa os professores já a têm; sou contra 
a formação científica, porque essa os professores já a têm; sou a favor da formação 
que realmente ajude o professor a modificar alguns comportamentos, algumas 
atitudes, a melhorar também. Nunca pensaria, como o decreto hoje prevê, fazer 
formação específica em determinadas áreas. Não tinha ideia à partida e ainda 
continuo a não concordar que a formação seja assim. Acho que o professor precisa 
da formação noutras áreas; não na formação científica, porque essa já a teve nos 
seus cursos. E é um bocado o que este segundo decreto aponta. Não é? 
Mas tinha! Tinha! Tinha ideias e foi na base dessas ideias que foi feito o plano de 
actividades e o plano de formação para este centro, para o triénio, que depois foi 
homologado, foi acreditado pelo Conselho Coordenador. 
[Caracterização]: Eu caracterizaria, dado que era formação contínua, eu entendia a 
f.c. num espaço de que o professor iria ter formação numa matéria que 
eventualmente não dominava muito bem... 
Eu vou dar um exemplo: " comportamentos desviantes na sala de aula, dos 
alunos".Potanto, são matérias que o professor vai adquirindo o que depois iria-se 
abordar questões dos problemas comportamentais; teria (dado que era formação 
contínua), iria-se fazer um outro percurso para esses mesmos professores, outro 
tipo de acção já com..., aquilo a que se chamava aprofundamento no primeiro 
projecto [regime jurídico] que, embora não era com essa terminologia mas ainda 
era um bocado essa. E ir então dando sempre o máximo de elementos ao professor 
nessa área. Na área em que o professor realmente escolheu. Porque se gostava 
dessa área e necessitava dela... Porque há outras áreas em que poderia fazer o 
mesmo: a Área-Escola, a Avaliação, etc. 
Portanto, a minha ideia era que sendo formação contínua não era desligada, nem 
pontual, isto é, o professor faz agora uma acção sobre a matemática e se calhar 
nem é professor de matemática, mas só que como tem que fazer alguma coisa 
inscreve-se... A minha ideia não era essa. E aliás, o projecto deste centro (...) era 
com esse cariz; isto é, era formação contínua para o triénio mas realmente pegar no 
professor, dar-lhe formação inicial e realmente ir aperfeiçoando essa formação até 
onde se pudesse, até onde fosse necessário. Portanto, a ideia era um bocado esta: 
era começar do elementar das coisas e ir aprofundando. 

Não tinha, porque quando fiz a candidatura, como te disse, foi apenas.., era 
fictícia, digamos assim. Quando o centro foi homologado tratei de elaborar o 
projecto. Aí, elaborei, elaborei o projecto. Foram horas de reflexão. As minhas 
linhas orientadoras eram, portanto, era um projecto de formação que assentava..., 
ele era por parte, se bem te recordas, era por três anos, era um projecto 
progressivo, aberto e para três anos. No primeiro ano procurava-se implementar 
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uma certa tradição nos processos de auto-formação; no segundo ano privilegiava a 
relação já com a comunidade (e isto tem sido, tem-se tentado assumir, não quer 
dizer que isto tenha sido cumprido, mas tem sido uma linha condutora da nossa 
actuação) e o terceiro ano já era um ano... para a intervenção, para uma certa 
intervenção nas estruturas de formação e na comunidade. 

(...) E o plano de formação deste centro é de três anos, conforme eles pediram, 
uma das coisas que eu fazia questão era: o primeiro ano seria o da instalação, o da 
formação possível; mas depois o que eu queria agarrar no segundo e terceiro ano 
era os projectos e os círculos de estudos. Ê a minha ideia era conseguir, depois de 
um primeiro ano em que, se calhar, era um super-mercado de acções... pronto: 
oferecíamos e as pessoas escolhiam. Eu contava que no segundo e terceiro ano 
isso deixasse de o ser. Se eu conseguisse articular os planos de formação das 
escolas e ser sobretudo, uma formação nas modalidades de Projecto e de Círculos 
de Estudos que, para mim, eram as duas modalidades mais aliciantes... E as 
oficinas, pronto.(...). Portanto, tinha realmente um projecto. Pessoal, mas de 
grupo. Que era este que eu agora tinha. Que era conseguir a nível dum conjunto de 
escolas desenvolver um projecto que abarcasse as..., que envolvesse as 
necessidades de cada escola, mas numa zona da cidade que tem características 
próprias e ao mesmo tempo era suficientemente diversa para ser uma experiência 
enriquecedora. Porque aqui é uma escola de artes; uma outra é uma escola virada 
para os serviços; depois muitas escolas primárias da zona de (...) com problemas 
específicos; havia escolas profissionais, porque nós abrimos, a Comissão 
Pedagógica, desde sempre, teve o ensino privado (...) Portanto.., este meu 
projecto era um projecto centrado nas escolas, na verdadeira acepção da palavra, 
que eu estava à espera que fossem as escolas, com os seus projectos, a puxar; e 
eu, aqui, ajudava-os a encontrar formadores para desenvolver (...) o projecto A, o 
Círculo de estudos B..., no fundo, o centro de formação era um apoio a esses 
projectos de escola. 

Não. 

Não, não tinha. Com toda a honestidade, não tinha um projecto. 

Não. Não tinha. E mesmo, digamos, as necessidades tinham sido minimamente 
levantadas, mas (...) a premência de prazos e de legalismos e desses processos 
burocráticos era de talordem que era necessário era procurar ver o que havia, 
contactar imediatamente as pessoas que já tinham sido minimamente auscultadas e 
procurar ver se era plausível apresentar-se um projecto. 

Um projecto em relação ao Centro de Formação? Não. Eu apenas tinha a ideia de 
pôr isto em pé. Mas eu não podia ter um projecto, porque eu não sabia o que isto 
era. Eu li o regime jurídico e li o regulamento do FOCO e depois de 1er aquilo vim 
ver 

(...) Quando me candidato não digo "eu estou aqui, quero ser Director do Centro"; 
não, "eu estou aqui, quero fazer isto". E apresentei um plano de acção! (...). Era 
meu [plano], baseado num pressuposto que o próprio programa tinha anexo (...), 
que era: eu só seria capaz de executar aquele plano de acção se tivesse uma equipa 
por trás. Uma equipa escolhida por mim e configurada... E a escolha dos 
elementos da equipa foi minha. E a estruturação do organograma do 
funcionamento do centro também. 
Aí, a Comissão Pedagógica aceitou o meu plano de acção e aceitou com reservas a 
minha equipa. É evidente que não sabia se isso era possível, isso não estava 
previsto, mas se fosse possível tudo bem. A partir daí foi um pouco (e é isso que 
estou a fazer ao longo deste tempo), é pôr em prática o plano de acção que eu 
queria. Eu penso que isto na maioria dos centros não terá funcionado. E assim que 
se fez a selecção do director, digamos, pronto, quase... a nomeação do director 
está em conformidade com o plano de acção posto em cima da mesa e que deve ser 
avaliado a cada momento. Daí que a grande maioria das pessoas (se calhar estou a 
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exagerar, mas auscultava isso nas reuniões) passaram meses e meses à espera de 
directrizes que nunca mais viriam nem virão nunca. Ninguém lhes vai dizer o que 
devem fazer ao nível dos seus centros. A gente tem de ter ideias. 
(...) desde que me tornei director até agora (estou), no fundo, a suportar a minha 
prática... na investigação actual: o que há sobre a formação contínua e, em muitos 
sentidos, estou-me a revisitar (o que é óptimo), portanto, estou a encontar na 
investigação muitas das soluções (...), muitas das ideias que, na altura, sozinho e 
em conjunto com a equipa, nós fomos encontrar. Portanto, muito na altura...isso, 
acho que sim, era bastante intuitivo, mas... só um pormenor: o plano era bastante 
concreto, (...), não era um plano vago, de coisas muito..., o plano era, se 
quiseres, começa logo pela estruturação do nosso plano de formação que logo 
desde o princípio previa, portanto, ao nível das acções de formação, oito áreas de 
actividade do professor. Pronto: isso era um factor, penso eu, distinto, logo à 
partida. O que depois se viu, a nível dos outros Centros de formação, é o que a 
gente vê: molhos de acções e não acções que tentam dar ou enquadrar-se numa 
dimensão da actividade do professor; portanto, nós consideramos que a actividade 
do professor tinha oito dimensões e que todas as acções iriam, digamos, surgir..., 
portanto, era aberto, continuamente estavam a entrar novas acções e a sair, 
portanto, conforme as necessidades que se iam auscultando e, portanto, as acções 
enquadravam-se nessas oito áreas. Isso era um componente, logo à partida. Outra 
componente era o facto de irem existir outras actividades de formação que não só 
as acções de formação. E estavam as 4as feiras, já (na altura não se chamavam 
assim), portanto, ou seja, espaços de debate mais ou menos quinzenais ou 
mensais... [espaços de formação informal]. Exacto. Sem créditos, mas apenas 
espaços de encontro dos professores do concelho, portanto, para discutir questões 
de interesse, evidentemente, Estava à vista logo no princípio também, como 
veículo da imagem do centro, de veicular a imagem do centro, as ideias do centro, 
o ideário (vá lá) do Centro de Formação, estava (...) um congresso previsto que 
não se chegou a concretizar, sobre a imagem do professor (isso era uma ideia 
antiga que já existia aqui) (...), em que se analisasse a imagem que o professor 
tinha a todos os níveis, desde a roupa que vestia, ao carro que tinha, à casa que 
tinha, como é que a casa do professor era modificada ou afectada pela sua 
profissão, até à imagem que a comunidade tinha do professor; depois, o que é que 
se podia fazer para melhorar. O Centro de Formação, desde o princípio, que uma 
das grandes linhas de força que tem é essa mesma, é contribuir para que a imagem 
do professor saia dignificada (...); o mandato, uma das linhas do mandato era 
essa, era durante três anos pugnar pela imagem do professor (...), pugnar de facto 
pela dignidade do professor. 

(...) Sou autora dos programas de Filosofia para o novo ensino recorrente e por 
isso tive mesmo da parte, nessa altura, era Departamento mesmo. 
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4.2. Que influências? 

É. É do "sentir" e no "acreditar que"..., portanto, na crença ... Mas não é só na fé! 
É também na prática desenvolvida anteriormente. (...). Se calhar, eu acho que 
ganhei muito, em termos de formação, em ter sido formada num período 
importante da nossa história. Foi, precisamnete, 75 e 76 em que estive nas escolas 
de educadores de infância; aliás, estive na Escola do Magistério naquela célebre 
experiência de formação, em trabalho de campo (...). (...) Pronto, é um bocado, é 
no acreditar, na ideologia (...) [e um currículo de uma escola de formação]. 

Aquilo com que eu parti aquilo que eu tinha como experiência adequirida. 

De autores não tenho, julgo que não tenho assim..., pelo menos não tive 
preocupação de sistematizar... Eu julgo que é uma prática, é um saber empírico, se 
quiseres; mas tem a ver com essas duas situações preferencialmente que te relatei. 
A questão do CAP [e do projecto de animação comunitária]. Já uma questão que eu 
penso também que foi central: que é eu ter saído do magistério com a ideia de que 
sabia tudo; percebes? Que as pessoas que estavam no terreno não sabiam 
absolutamente nada! Isto tem a ver com uma determinada ideia de formação inicial. 

Algumas ideologias, outras práticas, da minha prática pedagógica de alguns anos. 
Nomeadamente a nível dos educadores de infância e dos professores do Io e 2° 
CEB. Foi uma área em que eu sempre me movimentei. Ê como eu tinha uma 
experiência de dez anos de formação também sabia aquilo que os professores iam 
pedindo e iam desejando. E isso foi, através dos formadores que nós tínhamos, da 
nossa bolsa de formadores, eu incentivei algumas acções de formação nessas 
áreas, porque eu sabia perfeitamente que as pessoas estavam carentes dessas áreas 
de formação e que todas elas que viessem eram poucas. Portanto, foi um pouco a 
influência também da minha experiência como professor e como formador. E não 
só, não só. Também com algumas sugestões da CP. Também iam sugerindo, iam 
trazendo ideias da escola e eu sugeri... Não muito! Mas... sempre iam dando 
alguma coisa... (ri-se). 

Se calhar foi tudo [influências teóricas, práticas, ideológicas]. Não sei o que é que 
hei-de privilegiar no meio disso tudo. Não estou a ver. Influências teóricas: sim, 
sim, sim, Deixa-me pensar... A minha formação académica...: o curso de 
economia é muito rico! É riquissimo! As pessoas que estão de fora reduzem o 
curso de economia a cifrões! Não é nada disso. (...) Eu acho que essa vertente 
sociológica na minha formação eu penso que também teve um peso determinante. 
É por isso que eu digo tudo; a própria formação académica incluída. (...). Eu 
penso... pronto: há influências ideológicas, religiosas, pois, provavelmente..., 
profissionais e não há dúvida, eu valorizo bastante também o aspecto vivencial. 

Continuo a achar que a experiência — não a formação académica, a minha 
formação académica, na altura, não tinha nada a ver com isto ou tinha pouco —, 
mas as influências sobretudo empíricas, ideológicas e o meu percurso profissional 
é que me influenciaram na construção deste projecto. 

36 



Por um lado, tinha já alguma formação, tinha participado naquilo de que te falei 
[orientação de estágio]; e em muitos cursos... mas eu estou, portanto, desde que 
me tornei director até agora, no fundo, a suportar a minha prática... na 
investigação actual: o que há sobre a formação contínua e, em muitos sentidos, 
estou-me a revisitar (o que é óptimo), portanto, estou a encontrar na investigação 
muitas das soluções, portanto, estou a encontrar na investigação muitas das 
soluções, portanto, muitas ideias que, na altura, sozinho e em conjunto com a 
equipa, nós fomos encontrar. Portanto, muito na altura... isso, acho que sim, era 
bastante intuitivo, mas... 

[Herança; inquérito aos professores; RJFCP]: Sim, Sim. Claro. É claro, o plano 
de formação teve que ser um plano de emergência e o que eu queria, o que eu tinha 
em mente era que em 94/95 eu, então com muito mais calma, muita mais reflexão 
(e tudo isso) eu poderia ter enriquecido aquele esqueleto, digamos assim. 
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Caracterização [Ideias/opiniões] da formação-não-inicial até 1992 

Eu acho que há várias coisas. Em primeiro lugar (sei lá?) eu penso que os 
educadores (eu quando digo os educadores, os educadores no sentido geral, 
obviamente), havia as consideradas iniciativas pessoais, isto é: o sentir que há 
algumas necessidades de formação e então recorria-se aos congressos ou aos 
seminários e a isto e àquilo, mas saíamos sempre (pelo menos é a minha 
experiência pessoal) com algum vazio, um certo vazio, porque dava a sensação de 
que não se aprendia nada. (...) esse modelo da iniciativa própria, centrado em 
organizações de seminários e de congressos não resolvia a questão da formação 
dos professores. Depois havia, de facto, as estruturas do ministério (no caso do 
pré-escolar, que é a realidade que eu conheço; tanto quanto sei só mesmo a 
realidade do primário é que era próxima); e, portanto, é essa experiência que tenho 
de formação contínua a partir de uma estrutura, digamos, de um órgão central; foi 
uma experiência também que foi gratificante; essa sim: foi gratificante. Mas porque 
é que ela foi gratificante? Porque, de facto, os orientadores estavam imbuídos 
(aliás, os orientadores foram muitos dos meus professores na escola de formação) 
de uma filosofia de educação que era, de facto, particular àquele grupo. [A prática 
de formação] era muito centrada nos núcleos (...), muito centrada nos problemas 
e, portanto acho que sim, que essa formação estava lentamente a dar alguns frutos 
e estava, sobretudo, a fazer com que as pessoas sentissem que era em torno de 
pequenos grupos e em torno das práticas que os modelos se deviam desenvolver e 
que a formação, de facto, era uma realidade. Era a valorização de mecanismos de 
auto-formação que, por incrível que pareça, foi incentivada (eu digo por incrível 
que pareça, porque não é a prática) por um órgão central. 

Eu caracterizava (...), pelo menos a formação que era feita no ensino regular, não 
tanto como formação contínua mas como reciclagem. A ideia que eu tinha (...) era 
de que a formação que era feita pós-inicial era só esporádica, era mais reciclagem. 
Portanto, o projecto que eu tinha maior conhecimento, que não estava muito dentro 
do domínio, era do PIPSE. Portanto, a ideia de que tinha havido uma formação 
diferente, embora não a conhecesse muito bem. 

Em relação aqui (...) aquilo que havia também eram os cursos de formação. E foi, 
portanto, o ME que veio dar uma certa continuidade, embora muito pouca 
formação, mas aquilo que se organizava era sempre nos mesmos moldes que 
acabou, portanto, o 249 vir, digamos, a dar continuidade. Mas em muito pouca 
escala, porque aqui a formação era só de vez em quando, alguns dias no verão, 
nas férias, por uma pessoa que já se preocupava muito com a formação, que era da 
UTAD (...). A nível o PIPSE, como eu disse eu nunca fui coordenador, eu penso 
que se fosse coordenador que organizava muitas mais acções do que aquelas que 
se fizeram. As que se fizeram foi muito pouco, foi mesmo muito pouco; aqui (...) 
foi quase nulo e a nossa acção limitou-se essencialmente em, digamos, 
desmultiplicar, transmitir aquilo que nós recebíamos pelos Conselhos Escolares - a 
gente tentava sempre arranjar um grupo maior do que um só professor na escola; 
portanto, era aos Conselhos Escolares que a gente ia, digamos, "roubar" um 
bocado o tempo, que já era pouco e, portanto, dizer: "vocês estão interessados? É 
que nós tivemos (nós, era eu) uma acção de formação neste aspecto; eu acho que 
isto é bastante interessante..., olha, temos aqui este material, vocês estão 
interessados ou não?" As pessoas acabavam sempre por dizer que estavam 
interessadas e a gente, em traços gerais, acabava por dizer aquilo que nos tinha 
sido transmitido; dávamos-lhes os textos, portanto, ficavam na mesma com os 
textos que nós tínhamos tido e, em traços gerais, a gente dizia-lhes qual era a 
utilidade daquele material ou daqueles textos e se estavam dispostos a aplicar na 
escola. 

Sim. Sobre o que era eficaz, principalmente [opinião]. Porque existia muita que 
não valeu o tempo que perdi! Também será um bocado forte de mais dizer isso. 
Ela, valer a pena, vale sempre. Há sempre qualquer coisa que fica, mesmo que 

I fique muito pouco. Mas houve formação que me satisfez muitíssimo mais que 
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outra. (...). Eu lembro-me que em 81 (novos programas: logo que eles saíram) eu 
fiz ... eu estava a trabalhar até bastante longe e eu fazia o (...) todos os dias, às 
quartas-feiras de cada semana (uma vez por semana, aliás), fazia formação durante 
a manhã e depois, de tarde, ia para a escola (...); (...) fui as primeiras vezes, 
porque quando me inscrevi foi para ver que tipo de formação seria. (...) e se ele 
não valesse a pena eu não iria concerteza fazê-la, [CAP]: sim [existia]. Mas não 
fazia muita formação nessa altura, que eu me lembre..., a não ser aquela formação 
pontual, de um dia, umas tardes... ou assim. Eu, essa recebi-a toda. Aquela que 
me foi possibilitada a ida, eu fui. Esta a que me refiro foi feita pelo Magistério de 
(...) e que terá sido da melhor formação a que assisti. Havia formação a vários 
níveis, desde as áreas das expressões... (...). Em (...) só existia Io ciclo; (...), 
portanto, a formação, no fundo, era só dirigida a professores do Io ciclo (...) 
portanto, a formação, no fundo, era só dirigida a professores do Io ciclo. (...) Eu 
acho que a formação que nós recebíamos nesse tempo era mais um alertar, um não 
nos deixar acomodar à situação. No fundo era mais isso E nós, por exemplo, num 
dia ou numas tardes, ou numas manhãs... (centrada nas didácticas): sim. Sim. 
Não tinha nada que depois, ias, chegavas à escola e no fundo ficavas assim uma 
ideia..., pouca coisa tu ficavas para... 

Eu achava duas coisas que não estavam muito correctas. Primeiro: era um bocado 
a forma como essas acções eram feitas, que impediam, nem todas as pessoas 
tivessem acesso a elas; e isso limitada muita gente que não tivesse possibilidades 
económicas ou até familiares. Depois, as coisas não eram bem, às vezes, o que a 
gente pedia: era o que nos ofereciam. Então, a pessoa... ia! Porque sente que é 
alguma coisa, não é? Eu fui a muitas acções de formação que não era assim aquilo 
que eu queria, mas era o que havia naquela altura. Mas também havia uma coisa 
muito complicada que quando a gente concorria a acções na Escola do Magistério 
Primário, não se entrava com facilidade! Aquilo era uma espécie de ghetozinho que 
meia dúzia de pessoas ali à volta, muito perto da escola e que ocupavam os 
lugares; e raramente também chegava a formação aqui... Entretanto, eu achei que 
quando apareceu o CAP, que as coisas modificaram um bocadinho e já foi melhor. 
Porquê? Porque já a formação veio ao local. Portanto, vinham os formadores e eu 
lembro-me de fazer acções sobre Meio Físico e Social, Português, Matemática, já 
aqui. Em que vinham formadores doutros lugares aqui e então era outra coisa. 
Tinha uma coisa muito boa que eu achava e que agora já não tem: fazia formação 
quem queria, ninguém obrigava ninguém a fazer acções de formação. E eu acho 
que isso era muito mais positivo. 

Antes da publicação do regime jurídico eu acho que existia muito pouca; por isso, 
eu não conheço, ao nível dos outros graus de ensino, o que é que havia. É como 
eu digo, eu tenho uma experiência docente de 14 anos, quatro desses anos passei
os no PIPSE e esse modelo eu conheço; eu acho que esse modelo tinha 
possibilidades de mudar algo nas escolas; nós batemo-nos aqui e muito por esse 
modelo e creio que alguma coisa em (...) mudou. 
Geralmente, o professor entende sempre que..., desvaloriza, digamos, aquilo que 
sabe, tendo uma tendência muito grande para ... também porque dá-me a 
impressão que isso é mais cómodo e facilitador, não é? Pronto: " estou ali meia 
dúzia de horas, vou aprender alguma coisa e daquilo que aprendo, se calhar, não 
aplico nada". 
Agora, o que eu penso é que as possibilidade do modelo em que eu participei eram 
muitas, porque se bem que muitas vezes enquadradas por formadores externos, 
valorizava sempre muito as experiências que os professores tinham nas escolas. E 
depontaram, inclusive, pessoas aqui a nível do concelho, como potenciais 
formadores (alguns ainda foram aproveitados numa primeira fase deste novo 
modelo), mas, pronto: foi-lhes, digamos, quase coarctada a possibilidade de 
continuar a desenvolver o trabalho de formadores. Agora, aquilo que eu penso é 
que os modelos que existiram, houve algumas experiências em que também 
privilegiaram os recursos locais, etc., os CAPs, etc., etc.. 
Agora, o profissional que temos é que, se calhar (pronto: isto é uma discussão que 
também está na ordem do dia: se é funcionário, se é ...), eu dá-me a impressão que 
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nós somos muito funcionários (...), pelo menos é a visão que eu tenho: o 
professor desempenha a sua tarefa, quer o ordenado ao fim do mês, quer 
segurança e estabilidade no emprego, não quer é que mexa muito com ele. Pronto: 
as condições também se propiciam a isso: tem a sua turma, tem a sua sala... 
Agora, o que me dá a impressão que também é uma pessoa que, quando mexida, 
está receptiva; na maior parte dos casos, está. (...) pelo menos um determinado 
professor que nós temos está receptivo a este tipo de intervenção. Agora, os 
ordenamentos jurídicos é que nem sempre entendem este tipo de intervenção. 

Mas eu distingo aqui dois níveis, que hoje continuam a ser pertinentes: os 
educadores de infância e os professores do Io ciclo, que são pessoas que têm 
alguma ligação com a formação contínua, digamos, a formação não-inicial, se 
quiseres. Há alguma tradição e alguma disponibilidade desses professores; no 
início dos anos 80 organizavas uma sessão, a meio de Julho, sobre nutrição 
(lembro-me aqui, foram das primeiras coisas que aqui se fizeram) e as pessoas 
aderiram, Queriam saber, queriam aprender; estavam disponíveis para resolver 
coisas! Ao nível do 2° e 3o CEB penso que a formação não-inicial dessas 
pessoas..., as pessoas não estão tão disponíveis. Não estavam e penso que 
também não têm... Têm dessa formação uma ideia diferente. Participam, porque é 
algo de acréscimo a que vão e não algo que tenha a ver com aquilo que fazem. 

Ora bem, a formação era ... Eu creio que a formação que eu tive, que consegui 
fazer com os professores que eu tinha a meu cargo e como orientação, dado que eu 
tinha as CERCIS e APPs..., a nível de todo o paíse e eram professores 
destacados, portanto, professores do ME e não só e também técnicos que estavam 
a ser pagos pelas instituições... Mesmo ao nível das escolas eu creio que os 
professores sempre foram recorrendo a algum tipo de formação... E a ideia que eu 
tenho é que os professores necessitavam (...), mas os professores iam à formação, 
escolhiam os dias que tinham ao abrigo do... da dispensa, escolhiam a sua 
formação, iam à formação, seminários, congressos, etc., e iam com vontade, 
frequentavam sem mesmo esperar pelos créditos que lhe dava isso e até muitas 
vezes sem o documento para currículo... Sempre o fizeram... [Havia política de 
formação?]: Não creio que havia. Haviam focos de formação originados umas 
vezes pelos serviços regionais e centrais e muitas vezes muito particularizado nas 
escolas... enfim, pronto: eram os próprios professores que se dinamizavam. Não 
me parece que... pelo menos era formação com pequenos focos. (...). Eu, pelo 
menos, falo por mim, que de vez enquando lá ia, sempre que me aparecia um 
convite, eu gostava e ia. E a pagar! 

Ora, o que existia..., portanto, a formação era essencialmente centralizada, No 
entanto havia fugas, havia processos (estou a lembrar-me daqueles cursos de 
formação de formadores ligados àquela linha de Estocolmo) que, na prática, já 
pretendiam romper com determinadas estruturas instaladas. Mas era sobretudo 
uma formação centralizada e transmissiva, de carácter transmissivo. Não era de 
modo nenhum uma formação centrada na escola e nas necessidades das pessoas. 

Eu acho que a formação não-inicial anterior à publicação do regime jurídico fazia-
se exclusivamente, na minha opinião, era resultado dessas boas-vontades e das 
dinâmicas das escolas. A minha formação não-inicial foi um alfobre riquíssimo de 
formação, que foram aqueles meus seis anos na escola secundária de (...). 
Realmente, juntou-se um conjunto de pessoas, eu aprendi de tudo um pouco, nós 
fazíamos todos os anos acções que focavam todas as áreas, éramos nós que as 
fazíamos, íamos buscar pessoas exteriores à escola, as pessoas mais interessantes 
que na altura estava disponíveis. 

Eu tenho obrigatoriamente que ter uma visão defeituosa; percebes? Quem está no 
sistema, quem está por dentro do sistema tem sempre uma visão parcelar. Embora, 
se calhar, mais rica do que quem não esteve nisso (...). O que eu penso é assim: 
há, houve formação, havia formação feita... A única formação que havia era 
institucional de dois tipos: institucional do Estado (e quando eu digo Estado era: 
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Direcções-Gerais, regionais e outras que tais...) e a formação-não-do-Estado, que 
era das associações de professores, disto ou daquilo ou daqueloutro... (...). As 
faculdades não faziam muito. As faculdades não faziam. É engraçado! Quem fazia 
eram as organizações ligadas às Faculdades, que eram as Associações de 
Professores de Quimíca, a ANPEB, percebes? Eram organizações deste tipo, que 
estavam ligadas ou institucional...(...). A universidade em si nunca se meteu 
muito nisso. Curiosamente, metia-se era o pedido... mas era a solicitação do 
próprio ministério. (...). O que eu penso é que a formação tinha duas 
componentes; tinha uma formação disciplinar (que era muito má na minha 
opinião). 
Ou seja, quando se fazia uma formação específica para os professores da disciplina 
A ou da disciplina B..., normalmente eram coisas muito pontuais, de um dia, meia 
dúzia de horas, em que as pessoas iam lá..., às vezes conheciam-se, outras vezes 
nem isso... (porque não havia tempo) e ficava-se muito por aí... Quer dizer: a 
repercussão... era importante, porque as pessoas conheciam os papéis, quer dizer: 
pelo menos era um tipo de formação que dava para fazer distribuição de papéis.... 
A formação que era feita por dois ou três organismos do tipo do NAP era um 
bocadinho diferente, porque obrigava as pessoas a fazerem a sua concentração no 
local durante, pelo menos, uma semana integral, em full-time (a tempo inteiro), o 
que se muitas vezes não conseguia fazer alterações muito profundas ao nível do 
conhecimento e, pronto, dos conteúdos próximos da formação que se pretendia 
levar a cabo, pelo menos levava a uma interacção muito profunda entre as pessoas, 
o que permitia um crescimento grande da prática pedagógica. Para mim tinha essa 
grande virtude e penso que, de toda a formação que eu conheci, era a única, foi a 
única que eu penso que teve alguma eficácia. E dou-te um exemplo prático e que 
me parece significativo, até para ti e para o teu trabalho: 

foi o NAP que fez os chamados cursos de formação para Directores de Turma, 
que era uma função que não existia e que nasceu. E como tu sabes, as escolas do 
2 e 3o ciclo do ensino básico, a função do director de turma revolucionou 
praticamente toda a estrutura que pôs isso de pé, ou seja, que varreu por duas 
vezes o país. E há uma avaliação feita à posteriori que nos diz que, efectivamente, 
houve alterações significativas da prática pedagógica, sob o ponto de vista 
organizacional das escolas, a partir daí; e houve. Portanto, tenho consciência 
disso. Mas em termos de impacto é a única que eu conheço. Não havia sequer, 
tanto quanto eu me recordo, estudos sobre o que é que ... 
O único estudo que eu tenho conhecimento fui eu que o fiz e que foi uma coisa do 
tipo...: preenchimento de um determinado papel no fim de uma semana ou duas (já 
não me recordo) de formação e depois, xis meses depois, às mesmas pessoas, foi 
reenviado um novo papel e depois foi feita uma análise estatística — hoje, esse 
estudo existe ou existia na ex-Direcção-Geral do Ensino Básico, (...). E foi um 
estudo que incidiu sobre cerca de 600 pessoas ao nível do país; o que, em termos 
de amostragem, não é assim tão discipiente como isso. 

(...) Sobretudo havia uma coisa que caracterizava a formação não-inicial; repara: 
que ela não era organizada; era voluntariosa. (...) e quem estava dentro do NAP 
sabia que fez-se o que se fez, porque havia meia dúzia de pessoas que, debatendo, 
chegaram à conclusão de que era preciso fazer aquilo. Não teve nada..., digamos, 
em termos... 
(...) A instituição o que dava era o espaço para que se pudesse fazer a formação. 
(...). De resto... Mais nada! (...). Estava coberto, para mim, na parte negativa! 
Isso estava; estava coberto, era: "novos programas para o 1° CEB!" E então, lá 
vinha o inspector e mais não sei quê, brum, brum, brum, um dia, despejar aquela 
coisa e ia-se embora. 

Acho, evidentemente, aquilo que posso fazer são inferências analógicas da minha 
própria experiência. Passei... o que poderás fazer..., às vezes, o acaso conduziu-
nos a cursos, a encontros, a pessoas que nos revelaram, que nos introduziram a 
conceitos, a ideias, etc., e de repente, a gente até mudou qualquer coisa. 

Pouco. Digamos que eu tinha alguma informação em termos de leitura e tinha 
acompanhado minimamente o projecto que se desenvolveu, aquele do Luso-Sueco 
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com a Luísa Cortesão (...), porque, digamos, fortuitamente, conhecia uma das 
pessoas que era a que secretariava aquilo tudo (...). Portanto, que era uma pessoa 
muito conhecida... e, na altura, por contactos e porque muitas vezes ia até lá, 
acabei por me aperceber de todo o trabalho que se estava a desenrolar no terreno. 
Não conheci o trabalho, portanto, não conhecia de facto seu desenvolvimento, mas 
tinha-se conhecimento do que se estava a desenrolar no terreno e também acesso a 
alguns elementos de trabalho (...). Não. Não tinha um juízo... desconhecia, 
digamos, praticamente, o que se fazia para aferir e para fazer um juízo em relação 
ao que se ia fazendo.[Profissionalização em exercício]: que criou uma dinâmica 
própria nas escolas, portanto e... (década de 80:83/84). Mas, de resto, sim, não se 
fazia grande coisa. 

14 

15 A formação contínua que havia até à altura ou a oferta de formação contínua que 
havia penso que era perfeitamente avulsa, era do DES, do ME, dos organismos 
oficiais, mas também de outros menos oficiais relativamente à actividade do 
professor, até de instituições particulares. E todo esse leque de oferta, no fundo, o 
que levava o professor a aderir a essa formação era o gozo, era a vontade de se 
aperfeiçoar neste ou naquele domínio. Ao deixar isso ao gozo de cada um beneficia 
só aqueles que de facto são empenhados na sua profisão e acabavam por aderir e 
aqueles que podiam. Eu não tenho filhos; mas se tivesse quatro filhos 
provavelmente teria feito um quarto ou um quinto dos cursos que fiz, porque eles 
custavam dinheiro, porque eles foram pagos à minha custa; o estado só contribuiu, 
digamos, com a dispensa da actividade docente para frequência dos cursos, mas 
fui eu que os paguei, portanto, fora de portas, ficar lá, etc.; provavelmente só o fiz 
porque, (pronto) reuni, (digamos) as condições de querer, do gozo, mas também 
de poder; estou convencido que uma grande parte da formação contínua que não se 
fez deve-se também ao desinteresse pela profissão em muitos casos, mas também à 
falta de meios... 

16 (...) tive mesmo formação específica sobre o ensino recorrente e também li e me 
interessei (...). [participação em cursos, seminários, encontros]. 
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Formação pessoal e profissional - Domínios a desenvolver 

O que eu sentia que precisava era de conhecer ainda melhor a realidade local. Eu 
sou de (A), sempre vivi em (A); mas sempre trabalhei fora de (A). Era efectiva 
num Jardim de Infância de (A), mas estive muitos anos em destacamento. 
Portanto, sentia necessidade era de conhecer a realidade do concelho; conhecer 
melhor os professores, os colegas, a realidade de cada escola, os professores 
(quando digo realidade estou a referir-me aos problemas), as motivações, os 
projectos que desenvolviam... (...). Agora, áreas de formação? (...). A nível 
académico, se calhar, era muitos aspectos que eu teria que reflectir, que continuar a 
reflectir e aspectos relacionados com a formação de professores, que já tinha 
reflectido no âmbito da minha licenciatura; depois, na parte curricular do mestrado, 
mas que agora teria que, digamos, que os articular com as realidades concretas. E 
era, digamos, que precisava de tempo e sentia isso; por isso é que eu digo que 
valorizava mais o conhecimento da realidade, porque seria a partir desse 
conhecimento da realidade e de alguma formação que já tinha neste âmbito, que eu, 
se calhar, ia descobrir novas necessidades de formação. 

(...) O que eu sentia é que tinha de ter um conhecimento profundo dos normativos, 
portanto, que eu não dominava até à altura. Portanto, a minha primeira 
preocupação era conhecer o regime jurídico da formação contínua de professores 
(RJFCP) e o meu primeiro grande obstáculo, uma vez que já conhecia o PRODEP, 
era como é que podia articular formação contínua com um modelo de formação 
profissional que era imposto pelo FSE. Portanto, era uma ideia que eu já tinha, que 
seria difícil fazer esta conciliação. Uma vez que o modelo de formação do FSE 
encaminha-nos para modelos de formação diferentes, penso eu, do que dever ser a 
formação contínua de professores. 

Sim. Sim. Eu quando aceitei senti muito essa responsabilidade e questionei-me a 
mim próprio: "serei eu a pessoa com conhecimentos capazes de ocupar o cargo? 
"Mas como..., depois as pressões acabaram por me obrigar a aceitar, tentei 
realmente, digamos, obsorver conhecimentos, nomeadamente no campo da 
formação, lendo livros, etc., para ver se realmente eu conseguia desempenhar bem 
o cargo. (...), mas eu acabei por, em contacto com os colegas, em contacto nas 
escolas, etc., ficar com um campo mais amplo da formação contínua do que aquilo 
que tinha até aqui. E acho que aprendi alguma coisa. E pronto: pode não ser 
suficiente, mas de facto é isso. 

Não. Por acaso nunca me debrucei sobre isso. Acho que eu vou-me tentando 
adaptar às situações conforme elas vão surgindo. 

Não tive quase tempo para pensar nisso. Eu não tive tempo, porque como concorri 
e não me passou pela cabeça que seria seleccionada, desliguei completamente. No 
dia em que recebi a carta e para aparecer aqui e começar a trabalhar, eu fui 
apanhada de surpresa. Porque não acreditava. Ora, não tive sequer tempo para 
pensar, porque eu não punha essa hipótese. (...). Aí, fiquei muito baralhada... "E 
agora: como é que eu me mexo?" Agora, também eu tinha confiança, que eu já 
conhecia aqui a escola, conhecia bem a presidente do Conselho Directivo... (...). 
Mas também compreendo, eu também quando apareci como directora de centro eu 
desconhecia até bastante o que é que eu ia fazer. O que é que era ser Directora do 
Centro? Isto, para mim, era completamente desconhecido: não imaginava. E por 
essa razão é que houve depois que fazer muitos acertos. Porque eu não imaginava, 
afinal, o que era ser director do centro de formação. 

Fundamentalmente ao nível das bases ... (...). Eu reconheço que a minha 
experiência era uma experiência... eu fui para o PIPSE como professor (eu tenho-
me centrado muito no âmbito do PIPSE, porque foi o meu referente como 
professor, tive acesso a imensa formação, tive acesso, digamos, a ver as coisas de 
um outro modo), mas dá-me a impressão que também isto não basta: é preciso ao 
nível da gestão de recursos mais qualquer coisa. Eu, nesse aspecto, reconheço 
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algumas lacunas, nomeadamente na compreensão de um universo mais lato que é o 
de vários níveis de ensino e compreender como é que o docente se situa (destes 
vários níveis) e modelos de intervenção até diferentes. Eu conhecia uma realidade e 
hoje deparo-me com realidades completamente diversas, porque dá-me a impressão 
que os ciclos funcionam de uma maneira muito diferenciada. 

7 Uma das coisas que me assustou — que me assustou, quer dizer —, que me 
preocupou foi como é que eu equacionava essa questão da formação enquanto 
contributo de uma reflexão pessoal, digamos, envolvia um processo, como é que 
se mobilizava as pessoas para isso. (...). E para as mobilizar eu tinha consciente 
que era preciso responder a algumas necessidades delas. Necessidade de 
formação, de resolução de problemas na sala de aula, de resolução de problemas 
na escola. Uma das coisas que eu tive necessidade de imediatamente tentar 
perceber foi (...) a necessidade de perceber os mecanismos que tinha que usar para 
perceber as necessidades dos professores. Uma das grandes preocupações que eu 
tinha (e tenho) é que para a formação resultar ela tem que ser pertinente e tem que 
tentar dar respostas às necessidades efectivas das pessoas. 
Hoje, devo reconhecer que, se calhar, as pessoas não têm tanto essa preocupação. 
Têm a preocupação de estarem administrativamente salvaguardadas no seu 
processo de formação. Essa é que é a necessidade das pessoas! Hoje eu 
reconheço. Mas devo reconhecer que há pessoas com necessidade específicas. 
Quer dizer: "Eu gostava de resolver esta questão com este aluno de outra forma". 
Mas hoje, também, a gente sabe que a massificação docente, quer dizer, o leque de 
profissionais que há na educação... Temos uma imensidade de perfis! É muito 
heterogéneo. Isso leva a que haja uma percentagem de pessoas sempre disponíveis 
para a formação e para perceber melhor as coisas (...). Há umas que vão à 
formação porque são obrigadas; há outras que, mesmo sendo obrigadas, 
dificilmente lá vão; há outros que vão porque gostam de ir, têm necessidade de ir; e 
há outros que vão porque vão os outros. (...). E neste conjunto de coisas a gente 
vai navegando... 
(...) As necessidades de formação era um domínio específico. Depois há outras: 
nomeadamente, a organização da formação; quer dizer: como é que a gente... 
Aquela questão das necessidades específicas e tecnológicas e não sei quê... Foi 
uma das coisas com que fui imediatamente confrontado; era: didácticas específicas. 
Como é que a gente dava resposta a isso, havendo poucos professores? Eu tinha a 
resposta: era organizando projectos com esses professores. Mas eles estariam 
disponíveis? Como é que a gente encaixava isso nos mecanismos? 

8 Não. Não pensei nisso. Não foi uma das minhas preocupações dado, porque esses 
grandes domínios vão surgindo também depois com o contacto com a experiência e 
com a própria formação que é aplicada no terreno. 

9 Sim. Senti necessidade de formação no domínio da própria gestão da formação, da 
animação e gestão da formação... 
Foi na altura até que convidei o José Alberto Correia da FPCE para me vir ajudar a 
mim, aos elementos da CP, aos meus formadores... pronto: não só a tentar dar 
respostas a algumas necessidades de formação que nós já sentíamos como até 
ajudar-nos a ter algumas necessidades que não sabíamos formalizar, que sentíamos 
empiricamente que era preciso mas não sabíamos como, (...) fez connosco uma 
data de seminários que nos ajudou a reflectir no processo de criação disto, do 
centro, no seu desenvolvimento e na maneira como estávamos a orientar a 
formação. 

10 Da minha formação? Não! Quando surgiram as complicações... 
(...) Na altura avancei sem medos. Eu tinha consciência que conseguia e não ia 
deixar ninguém ficar mal. Com duas ou três pessoas de quem me rodeei para me 
apoiarem, para me ajudarem. Isso foi essencial! Se calhar, para todos nós! E, 
aliás, da maneira como eu perspectivo o trabalho, só assim é que eu o entendo. 
Agora, eu, como grande responsável das coisas, apesar das competências do 
Conselho Administrativo não serem nossas, mas eu não tinha medo. Não tinha e 
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continuo a não ter medo: eu movimentava-me com algum à vontade, sem peneiras, 
mas porque tive esse passado. Senão era inconsciência. Não conseguia. 

Ah, sim! Sentia. Isso era muito claro! Sentia de uma maneira muito clara!... 
Vamos lá a ver: se houve coisa que eu senti imediatamente à partida, uma, uma, 
uma necessidade brutal de formação que nunca tive foi na avaliação, se quiseres, e 
análise das necessidades de formação. Foi imediato. O resto, estou convencido 
que... mais conhecimento que tinha, menos conhecimento que tinha (também já 
tinha alguma coisa do mestrado, na altura), mais experiência, menos experiência, 
eu estava convencido que havia de dar conta do recado. Agora, fazer uma avaliação 
das necessidades de formação!? Oh, filho, isso é muito difícil de fazer! E foi uma 
necessidade clarinha. Como raramente me surgiu. (...). O que eu senti 
imediatamente foi: "como se faz, como é que se conseguem varrer 1600 pessoas 
no sentido de saber quais são as necessidades?" Quando eu sei (e tu também sabes) 
que as necessidades, por vezes, vão até contra os interesses das pessoas. 
Digamos, onde eu senti uma falta de formação tremenda foi aí. 

Não tinha nenhum plano. Para ser franco, tive que fazer à posteriori a leitura da 
realidade. 

Sim. Sim. Acho que havia domínios que eu gostava de ver desenvolvidos. (...). 
Ainda há bocado estivemos a falar mesmo da questão da transversalidade mesmo 
de objectivos, quer dizer: eu penso que é uma problemática e é, digamos, uma 
coisa que me preocupa, que as pessoas estão demasiado viradas para a questão 
científica, viradas, demasiado espartilhadas no disciplinar, esquecendo-se do 
aluno! 

(...) Na altura em que entrei para este cargo, o que eu pensaria era uma formação 
como formador. (...). E eu senti a necessidade, gostaria de frequentar um curso 
intenso (não digo intensivo, mas aprofundado) sobre formação de formadores, 
porque me parece, talvez, seria o terreno onde nós estaríamos. 
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GRELHA DE ANALISE DAS ENTREVISTAS 
BLOCO B 

- Quem são os directores do CFAE 

1. Perfil do director do CFAE 

1 Continuo a pensar dessa forma, ainda que a experiência me tenha (...) mostrado 
que existem outros problemas, nomeadamente da própria gestão que eu, 
pessoalmente, não valorizei. 
Eu, pessoalmente, sempre distingui a formação, digamos, a minha orientação de 
director, uma orientação pedagógica da parte administrativa e da gestão 
propriamente. Eu separei essas águas, porque não eram águas que me 
interessavam, não era a área que me interessava; portanto, tinha um colaborador 
que desenvolvia essas tarefas. Acho que não é essa a tarefa principal, de maneira 
nenhuma; é muito secundária. 
Um director de centro tem, de facto, de estar muito mais preocupado com as 
questões de natureza pedagógica e tem que estar muito mais preocupado em 
formar-se e desenvolver auto-formação e desenvolver alguns dispositivos de 
formação também mais alargados, com outros colegas. Ele tem de estar é muito 
preocupado é com as questões da formação e da pedagogia! Agora, portanto, 
continuo a pensar da mesma maneira! 
Ainda que a experiência (...) tenha trazido alguns dissabores, no sentido de... 
daquelas coisas dos dossiers de saldo, daquelas complicações todas de carácter 
administrativo, que uma pessoa, por muito que dissesse que ia separar as águas, 
de vez em quando tinha que lá meter o nariz, porque queria ver como é que era 
mas... 
mas pronto: continuo a pensar que há claramente... O director de centro tem que se 
preocupar com as questões pedagógicas e depois tem que ser coadjuvado por 
alguém que oriente a parte administrativa, mas que... Estas águas têm que estar 
bem separadas! 
Isto é: o director tem que pôr sempre como pressupostos orientadores do seu 
trabalho os pressupostos de carácter pedagógico. E, portanto, os outros estarem 
subordinados a estes aspectos. 

Sim. Eu mantenho essa opinião. Eu acho que os directores de centro têm de ter 
outro tipo de formação para além de serem professores. Quer em domínios da 
Gestão da Formação de Professores, de Formação de Formadores, quer em 
domínios de Gestão Administrativa (e não só). Atendendo às exigências que nos 
são feitas. 
(...) Foi-nos imposto de certa forma e de tal maneira conhecimentos de gestão 
administrativo-financeira que a maioria não dominava; quer dizer: e as pessoas 
ficaram absorvidas por essas questões em prejuízo... (...) se calhar, eles 
enveredaram por essas questões, porque também não dominariam essas situações 
[de natureza científico-pedagógica]. Mas no meu caso pessoal, que penso que 
conhecia algumas das questões de natureza pedagógica que teria de desenvolver no 
centro, mas também me fui, também fui apanhado pela teia administrativa-
financeira. E o que me valeu foi realmente o conhecimento que eu tinha anterior. 

Aquilo que penso agora é que o director tem que ser um bom executor e mais nada 
(ri-se). Um bom executor, digamos, cumprir bem aquilo que está estipulado. Acho 
que já não é preciso imaginar muito, porque está tudo estabelecido e agora o que é 
necessário é ser bom executor e chegar ali ao papelinho, lê as alterações ao 249 e o 
indivíduo executa: e põe lá os objectivos como eles querem; e põe lás as 
metodologias como querem e está tudo bem, porque um indivíduo consegue a 
formação toda que quer, desde que tenha formadores com aquelas qualidades (em 
termos de currículo, no plano académico) e está tudo bem! 
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Aquilo que eu penso é que sem experiência nenhuma, é um bocado difícil a pessoa 
começar... 
prontos: acho que nós quando começamos, também porque era o ano de arranque, 
era novidade para todos... Também passa um bocado por isso: andávamos todos a 
aprender. Penso que andava a aprender o FOCO, andava a aprender o CCFC, 
acho que todos nós andávamos... E aí talvez tivesse sido mais fácil eu ser director 
sem grande experiência anterior, porque era uma fase de aprendizagem, digamos, 
comum a todas os intervenientes no processo e que praticamente todos se foram 
ajudando uns aos outros. 
O que eu penso é que neste momento em que as coisas já estão criadas e já estão a 
correr, assumir... claro que há sempre a experiência do que deixa o cargo e que a 
pode transmitir, não é?, e isso também já é um bom ponto de partida. 
Mas, por exemplo, uma pessoa que não tenha o mínimo de conhecimentos (que 
era o meu caso quando comecei), quer dizer, fazer aquilo que fez a nossa gestora 
(ri-se), aceitar o desafio..., acho que é assim um bocado inconsciência a mais! 

Ao fim destes dois anos, qual o perfil do director? Se a formação fosse aquilo que 
eu acho que devia ser, o perfil devia ser um. Com a formação que está aqui, o 
perfil parece ser outro. (...) Repara: eu vim para aqui vocacionada mais para me 
mexer mais na prática pedagógica. Nunca pus problemas de dinheiros nem de 
financiamentos. Ora bem: mas tudo saiu ao contrário do que eu imaginava! 
Quando aqui cheguei havia um movimento do centro a querer puxar os 
professores, mas os professores longe do centro. Portanto, não havia ninguém a 
pedir formação mesmo e a juntar-se para se formar! E o director seria... Eu 
cheguei a dizer na Comissão Pedagógica: e afinal, o que é que nós estamos aqui a 
fazer? O que é que eu sou? Eu cheguei a um ponto que não sabia... e ainda hoje 
eu pergunto o que é que eu sou, o que é que eu faço. Porque se eu fui director de 
um centro de formação que era de associação de escolas e se as escolas não estão 
associadas... eu acho que à partida... 
(...) É tal a sobrecarga que há adminitrativa que o pedagógico perde. Deixa quase 
de existir. A gente vem, aqui nas reuniões e na Comissão Pedagógica, idealiza 
sensibilizações e isto e aquilo... [cada vez mais as pessoas devem ter um perfil 
gestionário?]: Eu acho que sim. Para fazer estas funções que eu estou a fazer 
bastava aí um técnico qualquer; para fazer isto não se precisa de um director de 
centro nem de um concurso como foi feito, com tanto rigor; nem olhar para o 
currículo da pessoa. Não vale a pena. Desde que saiba fazer contas, preencher 
papéis e passar no computador... tudo bem. (...) Não gosto disto! Eu não gosto 
de ser contabilista. 

Eu não sei se é possível, já, traçar um perfil. O que eu sei é que é necessário 
alguém que esteja intimamente ligado a uma determinada realidade, eu acho que 
isso é imprescindível. Acho que é importante, também, que ele tenha, para além de 
um capital de aceitação, também um capital científico, que saiba o que está a fazer! 
(...). Também acho que há uma vertente de gestão pedagógica e também, 
digamos, administrativa, porque nós confrontámo-nos com problemas desse 
género. Eu fui confrontado com uma situação ao nível, digamos, de gestão 
administrativa e financeira em que eu não estava minimamente habituado para o 
desempenho. E eu quando... uma das expectativas que eu tinha é que isto era um 
cargo eminentemente pedagógico e aquilo que se me deparou foi uma coisa 
diversa. Para além do carácter pedagógico que tem um cargo deste género tem 
também outras vertentes; e nessas vertentes eu não estava totalmente..., ou até 
diria, nalguns casos, minimamente preparado. 
Portanto, eu creio que isto é um cargo mais complexo do que aquilo que eu 
imaginava no início. 

Eu acho que continuo com as mesmas ideias em relação ao... embora ele hoje 
tenha..., digamos, o que o sistema lhe pede não é exactamente aquilo que eu acho 
que deva ser um director de centro. Hoje, um director de centro, as suas 
competências e as suas tarefas têm que ter alguma (e pelo menos pela minha 
experiência, porque sei que há centros que têm uma experiência em que têm 
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possibilidade de ter um assessor financeiro que pode dar uma colaboração 
importante), portanto, tem de ter algum conhecimento desse nível, quer para fazer 
uma gestão financeira (...), quer para enquadrar uma gestão pedagógica nalguns 
domínios financeiros. Agora, a minha concepção e o meu perfil de director de 
centro continua a ser um bocado o mesmo. Isto é: tem que ser uma pessoa..., 
talvez hoje eu pontualize num ponto ou noutro, nomeadamente em relação aos 
níveis de ensino; hoje, o director de centro continua a ter que ter um conhecimento 
amplo dos professores dos diversos níveis de ensino (...). Se calhar digo isto na 
minha perspectiva, o que é que eu gostava de poder ainda ter? Que era: a gente 
tende a construir o nosso perfil ideal: que ele tivesse capacidade de mobilizar os 
professores do 2o , do 3o ciclo e do ensino secundário. Julgo eu que são os 
professores que têm menos apetência para a formação; e, se calhar, eu digo isto, 
porque o perfil que eu digo devia ser uma pessoa óptima, porque sinto alguma 
dificuldade em mobilizar esses professores, quer para a formação quer para os 
processos de animação pedagógica que, mesmo assim, são possíveis de criar. 
Ao nível dos 2° e 3o ciclos, eles têm órgãos próprios — os conselhos pedagógicos 
— um órgão onde o director não tem assento e onde há decisões importantes, 
quer ao nível de implementar a sua secção de formação e dinamizá-la; mas nós não 
temos capacidade de intervenção. 
Portanto, para o perfil de director de centro que eu preconizo é alguém que tenha, 
da formação, uma visão que ela não se esgote nos processos académicos e de 
formação sentada e que ela seja, também uma grande componente que tenha que 
dar resposta, naturalmente, ao sistema. Que tenha possibilidade de dinamizar, que 
tenha disponibilidades (quer pessoais, quer técnicas, quer de relação interpessoal), 
que tenha possibilidades de mobilizar alguns processos de formação que estão para 
além daquilo'. 

Eu hoje já tenho uma ideia diferente e creio que, falando também por mim, não 
serei um bom director de centro. Eu creio que um director de centro de formação 
precisa de [ter] um domínio muito grande de várias matérias. Não sei se haverá 
alguém com esse perfil, há muita gente capaz, mas eu pessoalmente não me 
considero uma pessoa com o perfil ideal para ser director de centro. 
A nível de relações interpessoais creio que sim. Como também em formação de 
base, Psicologia, também... A nível científico, tenho muitas dificuldades, porque 
não domino muito bem o ensino secundário, isto é, as grandes áreas do ensino 
secundário, as técnicas do ensino secundário, os cursos do ensino secundário, 
agora os cursos profissionais... e tenho uma certa dificuldade de falar com os 
professores. E tenho que lhes pedir que eles me expliquem muito bem... (ri-se). 
Mas creio que isso é capaz de acontecer com qualquer director de centro. Se ele for 
do Io CEB ainda mais dificuldade tem. (...). A nível das relações interpessoais, do 
conceito de necessidade das pessoas creio que não. Este centro fez um bom 
trabalho... 
Qual será o perfil do director de centro?... Não sei! Sinceramente não sei. (...) [ser 
professor]: mas eu até, percebo perfeitamente que é para saber mais ou menos 
enquadrar... [Mas há pessoas que quase não deram aulas]: Mas eu isso aí também 
acho mal. Se eu já não me acho capaz de ser um bom director de centro... (...). Eu 
acho que devemos privilegiar as Ciências da Educação. Como é óbvio. Dado que 
somos professores. 
(...) Aliás, eu vou-te dizer uma coisa: se eu soubesse, quando me candidatei, que 
realmente que ia ter 90% da minha força de leão, do meu tempo aqui dentro do 
centro, a lidar com problemas administrativos eu não aceitava. Por isso é que eu 
acho que das duas, uma: se não há nenhum perfil para este cargo, ou melhor, se 
não há nenhuma pessoa que tenha o perfil para este cargo, porque é preciso saber 
da Contabilidade Pública, é preciso saber da reconversão da Contabilidade Pública 
ao FSE, é preciso todas estas matérias e minimamente dominadas (...), então eu 
acho que o director de centro podia ser um professor dedicado muito às áreas das 
ciências mas também ter então realmente uma informação [eu já não digo formação 
(...)] nestas matérias. Porque é muito difícil, quando surge um decreto e que diz 
que tem de ser assim e assim e a pessoa nunca ouviu falar daquilo. No fundo, nós 
somos professores, não somos gestores. 
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(...) o director de centro é uma pessoa que está minimamente informada e formada 
na área das ciências pedagógicas e domina uma série de matérias, mas então que 
lhe dêem também informação aos outros níveis. Nós fazemos arquivo, nós 
fazemos tudo!... (...). Uma das coisas que hoje um director de centro deve fazer é 
trabalhar com o computador e tem muita dificuldade. Porque como normalmente 
está sozinho e como eu estou, porque não há dinheiro para pagar a uma 
secretária... 

Eu penso que a vertente que continuo a valorizar é a ligação do director de centro a 
processos de formação no terreno. Essa é a vertente que eu continuo a valorizar, 
para além das competências que terá que ter, que terá que ser professor (quanto a 
isso não há dúvida) e deve continuar a exercer (essa é a minha opinião, embora 
muitos colegas pensem de outra maneira). E agora quanto às habilitações 
académicas não sei se isso será assim tão relevante, porque em princípio estava 
previsto habilitações de grau superior (não era?). A imagem do que exigem para se 
ser formador? Não era? 
O que para mim é importante e que eu valorizo é a sua dimensão como formador e 
como ligado a esses processos de formação contínua. 

Quanto ao perfil continuo a pensar o mesmo. [Passado de intervenção rico em 
experiências]: Exacto. Não consigo desligar-me dele. (...). Se tu me perguntas 
qual deve ser o perfil do director, eu acho que (...) deve ser uma pessoa que 
conhece bem as escolas (o que é uma escola...), conhecer bem o sistema de 
ensino, conhecer bem as articulações entre as várias instituições (...) e depois 
penso que deve ter uma capacidade de diálogo, de saber-estar entre pares (também 
acho que é uma característica, porque há pessoas que não a têm..., ficam um 
bocado distantes logo que assumem os cargos); e depois ter um projecto de 
formação. Ter um projecto pessoal que é posto no momento da candidatura. (...). 
Mas eu creio que qualquer professor que esteja num cargo de gestão, inclusive de 
escola (eu, aqui, é o que critico na minha escola: é não terem..., quer dizer: não há 
um projecto. É gerir, é fazer gestão corrente de uma escola, das coisas). Para mim 
isso é terrível! (...) Foi nisso, um bocado, em que me tornei. E é por isso, 
também, que saio. Porque eu entendo que tinha um projecto de formação que não 
consegui realizar. 
Portanto, o perfil: deve ser uma pessoa conhecedora, deve ter experiência 
profissional, deve ser professor há uns anos, de dar aulas, deve dar aulas deve 
conhecer as escolas, acho que deve ter passado por algumas experiências de 
formação..., não contínua, porque isto é recente, mas ter..., ter um curriculozinho 
que lhe permita mostrar que realmente passou por várias experiências, tentou 
várias aprendizagens, que não se desligou — que nem deu só aulas nem esteve 
fora da escola. Eu acho que deve ser uma pessoa bastante completa, como aliás 
qualquer bom professor; "bom", no sentido de completo. 

Eu penso que um director de centro formação tem que ser (e vou-te dizer por 
ordem): 
Io Um pedagogista (se quiseres), ou seja, uma pessoa que esteja profundamente 
embrenhada na educação. Ele tem que conhecer a educação como as mãos dele, 
tem que conhecer a educação a todos os níveis de ensino. E para mim esta é a 
condição principal. Eu estou convencido que houve muitos directores de centro 
que falharam porque... oh, pá! conheciam o seu pequeno mundo da educação e 
não conheciam o restante mundo da educação; e tiveram uma dificuldade tremenda 
em mexer-se aí. 
2o Tem que ser um excelente gestor de recursos humanos e de relações humanas. 
Quando eu digo recursos humanos é de recursos numa perspectiva das relações. 
Para mim é outra componente que é essencial. 
3o (...) e depois tem, sobretudo, que ser capaz de gerir uma equipa, de construir e 
gerir uma equipa. Para mim também é claro este. Ou seja, o que está acometido e 9 
que continua acometido do director (...) não é para ser feito por uma pessoa. É 
para que uma pessoa faça a gestão duma equipa de trabalho. 
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Tenho ideias. Penso que deve ser uma pessoa que deve ser minimamente 
sensibilizada para a questão da formação. Deve ser uma pessoa que, tendo a 
abertura suficiente, deve ter também um projecto de formação. 
Porque o que me dá a ideia, pelo menos neste momento, é que quer os 
professores, de uma maneira geral, que pertencem a cada centro, foram demasiado 
absorvidos ou abocanhados pela questão dos créditos e da progressão. Isso 
perverteu o sentido da formação. As pessoas só se preocupam que "eu preciso de 
tantas unidades. E agora o que é que eu vou fazer? E que é que há aí que eu possa 
fazer? Ora, é isto que o sistema perverteu e que nós precisamos de um projecto de 
formação, ter um projecto de formação de maneira que tivesse uma perspectiva 
futura, passando à margem dessas progressões e dessas preocupações. Por outro 
lado, eu penso que o facto dum director de centro ter um projecto é bastante útil, 
uma vez que (...) as escolas, ou melhor, o centro não funciona propriamente como 
associação de escolas, mas foi uma emanação burocrática que as escolas criaram, 
indigitou-se uma pessoa, ficou homologado e pronto: está criado um centro. E 
agora, essa pessoa, como é o responsável por isso, agora que faça, ele é que tem 
de fazer a formação, ele é que tem de fazer as coisas. Portanto, há um certo 
distanciamento (pelo menos, a minha experiência di-lo); também a parte 
institucional (...) é que tem-se preocupado fundamentalmente é com burocracites, 
com problemas mesquinhos, sentados e com tostões e um controlo, um espartilho 
total ao tostão nestes pormenores todos, o que não tem deixado margem de 
manobra e de respiração para as questões pedagógicas. 
Portanto, conciliando a parte institucional que só se preocupa com os fundos e o 
dinheiro e os malabarismos da contabilidade pública, isso está tudo cumprido; um 
certo ditanciamento dos professores em relação ao modelo; a própria, os próprios 
elementos da comissão pedagógica que se descartaram, que se 
desresponsabilizaram e que lançaram para cima duma figura institucional que foi 
criada e portanto que tem que resolver isso. 
Se ou na medida em que o director de centro tiver um projecto de formação, eu 
penso que ele pode ser o factor, o elemento dinâmico disto tudo, porque ele pode 
levar atrás de si a comissão pedagógica, porque não estando sensibilizada mas 
tendo o director o projecto, começa a conduzir essa CP; começa a mexer de outra 
forma também as próprias escolas e os próprios professores, porque a certo 
momento já não se vão virar para o centro, talvez se virem para a escola e no 
sentido de dizerem: afinal nós podemos ter créditos na mesma e desenvolver 
projectos de formação aqui na nossa escola. (...). 
Portanto, eu penso que o director do centro, se tiver força, pode ser uma 
locomotiva um pouco nisto. 

Ora bem: aí é complicado. Neste momento eu acho que o director (estamos sempre 
condicionados pelo percurso; o percurso também determina saberes) (...) devia ser 
uma pessoa com saberes, acho que é um conjunto de saberes globalizantes. 
É inevitável que o conceito de gestão (eles agora parece que lhe chamam 
"management"; eu tenho um amigo que é todo sabido nessas coisas e que me diz: 
"gestor é um indivíduo que é capaz de obedecer a ordens. E o manager é aquele 
que organiza através das decisões"). Ora, eu acho que um centro, de facto os 
centros como estão, estão numa situação em que o director foi abandonado, foi-lhe 
atribuído todo o trabalho da formação. A formação não deu um certo prestígio que 
as pessoas queriam; o cargo de director, portanto, não foi prestigiado. Nota-se que 
a maioria das pessoas estão a abandonar e o director ficou sozinho. E, portanto, 
terá que ter uma formação global. E eu ponho em primeiro lugar de formação (...), 
porque todo o aspecto administrativo estou convencido que logo que acabe todo 
este dinheiro da CEE, toda a parte administrativa entra nas secretarias 
normalmente, como aconteceu com os SASE e depois ficará o director num cargo 
como outros; suponho que, inclusivamente, há-de ter uma carga horária maior — a 
redução há-de baixar — e passará a fazer o expediente. 
Agora, por isso é que ficar só nessa figura terá que ter uma boa formação a nível 
pedagógico (formadores...) e uma certa capacidade de gestão, não no domínio 
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administrativo (...), mas sobretudo no domínio da gestão (...), de gestão de 
recursos (no bom sentido), porque me parece que é para isso que lhe vão atirar 
para cima. 

(...) devíamos pugnar para que a director de centro só chegassem pessoas que 
tivessem determinado perfil... (...). Eu acho que baseava isso muito mais nas 
motivações..., porque senão isso vai fechar a porta..., por exemplo, fechar-me-ía 
a porta em 1992... No futuro, sim, penso que pode ajudar, mas talvez...[formação 
académica específica]. 

(...) acho que tem que ser uma pessoa bastante dinâmica; tem que ser uma pessoa 
que não esteja a contabilizar as horas que trabalha e as horas que não trabalha. 
(...). Depois, para além de ser professor, sobretudo que tenha tido já um traquejo, 
na sua carreira profissional, de se ter empenhado em projectos, se ter empenhado 
(...) até na própria gestão da escola. (...). Eu acho que o mais importante num 
director de centro é saber gerir. E o que é que ele gere? Recursos humanos, no 
fundo. Porque a parte financeira, do centro é uma coisa que uma pessoa pode dar a 
um técnico financeiro a um contabilista (...). Nem é da nossa competência, aliás. 
Acaba por ser, mas por tabela. Porque, de resto, é da competência do presidente 
do Conselho Administrativo e Chefe dos Serviços Administrativos. O director só 
propõe. (...) formação no domínio das Ciências da Educação eu também acho 
muito importante (...); poderá depois conduzir a própria formação duma maneira 
que eu acho que vai mais ao encontro das necessidades que a escola tem. (...). 
|Ácho que o director de centro deve ser um bocado polivalente. 
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2. Factores decisivos para o desempenho das funções 

1 Hierarquizava, quer dizer: punha em paralelo a experiência no domínio da 
formação de professores e a minha experiência académica. Relativamente à 
experiência profissional como docente..., em parte (...). Como educadora tenho 
uma experiência reduzida. (...). E, de facto, isso não; como docente já estava, 
obviamente, a entrar no domínio da formação inicial. (...). Agora, a reflexão 
produzida no grupo de pares — não! Aí, foi muito reduzida, salvo uma ou outra 
situação em que, de facto, nos reuníamos, no, grupo mais reduzido, em que 
reflectíamos algumas questões que nos preocupavam. (...). Mas era uma reflexão 
pontual, não era sistemática. 
Fizemos algumas reuniões com os directores (aliás, uma reunião mensal, julgo 
eu), mas essa não era uma reflexão muito, não era nada orientada para as questões 
de carácter pedagógico, mas para o que preocupava maioritariamente os directores 
e que era a gestão financeira. Portanto, daí não trouxe nada. Trouxe algumas 
ansiedades — chegava ao fim e dizia: "mas afinal, o que é que eu ando aqui a 
fazer?", porque não era isto que eu queria...—, alguns consolos de dois ou três e 
pronto. 
Agora, relativamente à reflexão produzida na Comissão Pedagógica, era alguma 
coisa que se estava a começar a construir. Levou tempo a que a CP — ou, pelo 
menos, a maioria dos elementos da CP — entendesse que, enquanto comissão 
éramos um grupo que deveríamos reflectir os nossos projectos de formação. 
Levou tempo. Havia várias motivações no grupo, mas havia pelo menos três 
elementos que eram pessoas mais preocupadas com essas questões. Mas muito 
pontual. Portanto, não ganhei, não ganhei... 

2 (...), acho que foi preponderante na actuação como director de centro a experiência 
que eu tinha em termos de formação de professores; a experiência académica em 
segundo lugar [curso de ciências das educação]; e em terceiro lugar talvez a minha 
experiência, a experiência que foi tendo também como formador. Acho que a 
relação que eu estabeleci como formador com os diferentes professores que 
trabalharam comigo me ajudaram mais do que as conversas, as reflexões feitas em 
Comissão Pedagógica ou até as reflexões feitas com os outros directores de 
centro. 

3 Ora bem, eu punha aqui, penso que em primeiro lugar, a experiência profissional 
como docente. Depois, em segundo lugar, punha aqui a experiência no domínio da 
formação de professores. Em terceiro lugar, a reflexão produzida pelo grupo de 
pares (directores); a experiência académica, se é que posso pôr esta... E, por 
último, acho que a reflexão produzida na Comissão Pedagógica, porque nós 
sabemos que nunca funciona! 
Não funciona, porque são os presidentes do CDs que vêm a correr, são os outros 
indivíduos e um indivíduo acaba sempre por arcar..., embora se façam..., pronto: 
formalmente fazem... Mas a gente diz assim (pelo menos a nível daqui e isto não 
me causa problema nenhuma dizer isto, porque tudo aquilo que eu quero...): eu 
estou a pensar isto e isto e isto; ... Tudo bem! Muito bem, porque querem ir 
embora; põem-se a correr logo e nem deixam acabar a reunião nem nada. Portanto, 
realmente, as CPs (pelo menos aqui) não funcionam! 

4 Eu acho que, em primeiro lugar, a minha experiência como professora. 
As necessidades que sentia de formação e aquilo que, pela formação que fui 
fazendo, aquilo que eu via que resultava ou não depois no dia-a-dia e que teria 
algum interesse para eu melhorar o meu trabalho. 
A experiência com directores de centro e nomeadamente este grupo que nós temos 
do Baixo Tâmega (...) e mesmo até a experiência que nós tivemos enquanto grupo 
mais alargado, da região Norte, também, acho que teve também uma certa 
influência no trabalho que fui desenvolvendo. [CP.: sua importância]: Não muito. 
E vou-te dizer porquê: 
(...) tenho uma comissão pedagógica e vai ser hoje até a primeira reunião com um 
novo elemento da C+S (porque até agora quem esteve na CP, da C+S, era o 
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presidente do Conselho Administrativo, muito pouco preocupado (talvez, também 
pela forma como trabalha e pela área que dá) com a parte científica, digamos, e 
pedagógica da escola; percebes? Da formação dos próprios professores da C+S. 
Eles próprios também não têm muita necessidade de formação (...)• Estão a ver 
que há um curso para eles e inscreveram-se três! (...)• Agora, em questão de CP, 
era esse elemento, os elementos do Io CEB... (...) e a educadora (...); eram 
poucos elementos (elementos a menos) e um dos elementos que eu tinha na CP, 
por exemplo, esteve sempre com este tipo de posições; "os CFs vão acabar; não 
sei o que é que nós andamos aqui a fazer; isto não tem... é uma "chaxada" (era o 
termo que usava muitas vezes), isto é uma forma de gastarem o dinheiro, quando 
o dinheiro acabar eles acabam com a formação" — estão a ver o espírito de alguns 
elementos da CP. Portanto, aí é impossível tu trabalhares! 

O que me ajudou mais nisto tudo, portanto, a desempenhar estas funções para as 
quais eu não gosto, portanto, foi as nossas reuniões de directores (que me ajudou 
imenso), nomeadamente as nossas reuniões de nível mais reduzido (Baixo Tâmega 
e Vale do Sousa). Depois fui ao Porto falar com o F..., fui a Matosinhos falar com 
o F..., quer dizer: quando eu achava que me sentia aqui a navegar, eu pegava no 
carro, punha os pés ao caminho e ia procurar um colega que eu achava que estava 
a fazer as coisas como eu achava que deviam ser feitas. Claro que a minha CP 
também colaborou imenso para ajudar a colmatar toda esta situação que não tem 
por onde se lhe pegue... Portanto, acho que foi mesmo um trabalho de equipe que 
me ajudou a aguentar estes dois anos, porque sozinha eu tinha-me posto a andar 
há muito tempo. 

Eu creio que desses todos terei que seleccionar alguns. Minimizava um que eu 
creio que seria extremamente válido..., pronto, eu não sei como é que as outras 
comissões pedagógicas funcionam; a minha funciona bem se me situar num campo 
de não ter problemas. Reconhecem-me autoridade, digamos, para a gestão do CF, 
não me colocam grandes problemas (se calhar, até seria melhor se mos 
colocassem; mas não colocam); portanto, ao nível da CP, digamos, do debate e do 
crescimento daquela equipa não tem sido..., tem sido um bocado difícil que as 
pessoas cheguem aqui e participem, digamos, mesmo no papel que também lhes 
compete.Portanto, eu também chego aqui, sou eu que faço a ordem de trabalhos e 
eles, portanto, há uma aceitação tácita daquilo que está feito, do que se vai (...) 
fazendo. Em termos de propostas (...), é muito pouco. Digamos que não é a CP 
que tem contribuído (...) para o crescimento... Não tem sido. A experiência 
profissional como docente, pronto, é evidente que nós trazemos sempre algum 
capital da nossa experiência, mas creio que não é isso também que é 
preponderante. Talvez aqui, ao nível da experiência académica (...) eu tinha a 
formação inicial do magistério e essa, como toda a gente sabe, também não é 
muito abonatória; Talvez eu fizesse sobressair quer a experiência no domínio da 
formação de professores, fruto daquele modelo em que participei [PIPSE], quer 
uma reflexão produzida no grupo de pares, porque quer queiramos quer não, 
ainda houve bastantes [reuniões], nomeadamente ao nível aqui do distrito do Porto 
(...): a gente aprende sempre alguma coisa e também na participação de discussões 
(...) e houve alguns momentos de reflexão. Creio que esses dois vectores foram 
os que contribuíram mais para o meu desempenho. 

Eu penso que a experiência é fundamental. Hoje, eu penso a formação..., ou 
melhor: a minha expectativa não é tão alta em relação à formação de quanto era 
antes. Até porque os constrangimentos do sistema que a gente vai percebendo 
(...). Mas eu tinha uma expectativa que a própria CP pudesse ser, digamos, um 
local e um espaço de reflexão. (...). Mas reconheço que também a própria 
mobilidade tem contribuído para que isso não se sistematize. (...) Nós somos um 
órgão completamente isolado! A experiência em que participamos de contacto entre 
directores de centro penso que ficou truncada sempre pelos procedimentos 
administrativos; discutia-se sempre se o financiamneto era "a", "x" ou "z"... De 
qualquer maneira foi um momento importante de, pelo menos, interpares, entre as 
pessoas que se conheciam melhor e trocando algumas experiências e alguns... 
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(...) Nos corredores! Exacto. Ou nas viagens de carro que se faziam em conjunto 
que, pelo menos, nos deu a segurança de reflectir com outros os nossos 
contrangimentos e as nossas angústias em relação àquilo que nós vivenciamos 
como a formação e que, no fundo, nos foi sendo progressivamente coartada, ou, 
pelo menos, limitado ao nível.., portanto, dum processo dinâmico em que o 
financianciamento era algo que vinha por acréscimo e que nos permitiria criar 
dinâmicas de formação. (...) A da experiência profissional e a reflexão interpares e 
o que é a experiência vivida. 

Hierarquizo a primeira e a segunda. Porque realmente a experiência como 
profissional foi uma das bases que me levou à candidatura, dado que eu tinha (...) 
alguma experiência a nível de formação. E a experiência no domínio da formação 
de professores (realmente passei oito anos a fazer formação de professores!). A 
experiência académica eu não a considero muito relevante (nem considero para 
mim nem para qualquer um outro), (...), porque no fundo é um conjunto de 
pessoas que vão também tendo ideias e o director de centro se quiser (...) 
introduz-se nessas ideias. A reflexão produzida no grupo de directores de centro, 
acho que foi importante; aqui foi importante para a continuação do trabalho. Creio 
que se não fosse esta reflexão produzida pelos directores de centro, nas reuniões 
que nós fazíamos eu creio que, no primeiro ano, tinha desistido. Desistia mesmo. 
Se estivesse só tinha desistido. A reflexão produzida na CP, sinceramente esta CP 
não me traz nada, porque eles aprovam tudo que eu apresentar e, portanto, eu 
tenho que ser eu a reflectir nos problemas e levar; e na altura em que levo eles 
aprovam. As "outras". (...). Este "outras" eu meto os professores sempre! (...) 
mas creio que foi no centro dos melhores trabalhos que o director do centro teve: 
Isto é: foi a discussão dos problemas da formação, fizemos muitas reuniões, 
também te digo que muitos formadores desistiram ao fim das segunda e terceira 
sessões de trabalho (...); mas os que ficaram, creio que foi das coisas mais (...) 
agradáveis que eu tive neste CF, foi a reunião com os formadores, (...). Também 
te digo no ano de 1993. Tudo isto no ano de 1993. 

Eu recorria ao grupo [de directores de centro]. (...). Aliás, segurou-me muito. Eu 
tenho a impressão que não desisti disto, porque... [A um nível] pragmático. (...), 
desde que fosse em termos pragmáticos. (...). Eu senti que se fez reflexões em 
relação à formação centrada na escola, aos processos de auto-formação (...) 
Agora, se tu quisesses que eu hierarquizasse essas coisas, isso é possível, dessas 
coisas o que teria influenciado mais..., digamos, o meu plano de formação foi a 
minha actividade como formadora. A experiência no domínio da formação ... 
Como professor. Como professor também, porque (...) eu já fui professora de 
adultos (...) quer nos ensino superior, quer no ensino secundário. Eu penso que 
isso também tem a ver com o processo de educação de adultos, é algo que me tem 
preocupado (desde) há muitos anos e que eu acho muito giro, portanto, formar as 
pessoas para a educação permanente. Este processo de educação de adultos, para 
mim, tem-me seduzido há uns anos a esta parte. 

[Experiência profissional anterior]: É! É! A experiência no domínio da formação 
de professores: que também a tive. Como te digo, nesses anos em que ela não 
estava institucionalizada, mas fizemos... Eu própria fui muito violentada em muito 
momentos, porque fui confrontada com situções que nós criávamos, entre nós, de 
propósito, acções em que subvertíamos as coisas de propósito, em que 
subvertíamos as coisas para chocar, para nos obrigar a reflectir e a avançar. 
Portanto, eu tive formação, eu tive formação posterior. Não neste modelo, mas eu 
tive formação feita na escola! 

Eu posso dizer-te basicamente que foi a reflexão produzida no grupo de pares e a 
reflexão produzida ao nível do Conselho Coordenador. Foram estas duas 
grandes... com (...), com base na experiência da formação contínua que eu tinha 
de trás. Como é óbvio. Não podia ser de outra maneira. Mas a formação 
académica foi perfeitamente irrelevante. Nada sobre o assunto. A minha 
experiência como professor, a minha experiênca docente, teve alguma coisa ... É 
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engraçado! teve alguma coisa, mas não posso dizer que tenha sido determinante. 
[Experiência na Direcção-geral]: Nada. Devo dizer-te que aí nada. (...). Houve 
outra que tu disseste aí que também não teve grande, que eu recordo que também 
não teve (...) [Comissão Pedagógica]; sim, a CP! A minha funcionou como eu 
penso que funcionou um número muito significativo delas. "Aquilo que fores 
capaz de fazer (que a gente apoia-te). Aquilo que não fores capaz não fazes, que a 
gente também não sabe como é que te há-de apoiar". Penso que foi um bocado 
isso. Na renovação que existiu (...) começou a haver um pouco mais de debate e 
de diálogo, um bocado apertado por mim. Mas não foi determinante. O que 
efectivamente foi determinante, isso sim, foi, digamos, houve um processo de 
construção que foi, como sabes, iniciado comigo, com a F..., contigo, com a F... 
e com um moço que era do F...(...). Um grupo de cinco, de seis, de sete pessoas 
(...) Esse foi o grande salto, o grande crescimento que eu penso que foi 
extraordinariamente importante. Depois, mais tarde, um outro tipo de reflexão, 
mais profunda, mais ideológica, mais complexa, até sob o ponto de vista das 
relações institucionais, mais profícua (...) e onde se perceberam, onde eu percebi 
(...) algumas questões de política de fundo ao nível do sistema, foi no CCFCP, 
como é óbvio (claro, também não podia ser de outra maneira, não é?). E aí sim, aí 
houve algumas reflexões que eu reputo ainda hoje (...) foi das coisas mais ricas 
que eu fiz na minha vida! Não estou a dizer que fossem das coisas que mais 
gostei, mas foi das coisas mais ricas que eu fiz na minha vida. 

Sem dúvida, a experiência profissional como docente. Também, numa fase inicial, 
foi muito importante a reflexão produzida no grupo de pares. Acho que, na fase, 
muitos dos esquemas que fui construindo eu desconfio que tiveram muito a ver 
com isso. Se estivesse só as coisas teriam sido diferentes. Depois, a experiência 
no domínio da formação de professores. Como te disse, a minha não era (foi 
alguma), mas não era significativa; não tinha sido suficiente para construir... A 
experiência académica (depende do que se chama experiência académica ...). (...). 
Eu penso que a natureza da minha formação académica... A minha formação 
académica nesse sentido, mas não tal como ela terminou na data em que eu acabei. 
A comissão Pedagógica teve menos. (...) O facto de ter formação em Filosofia..., 
um determinado tipo de formação em filosofia, me fornecia e fornece quadros que, 
apesar de tudo, me permitem estruturas que me permitem enfrentar problemas 
diversos, mas dessa natureza com alguma solidez teórica. Acho que posso dizer 
isso. Na Comissão Pedagógica não tanto...; não porque eu seja daqueles que ache 
que a CP que é um obstáculo; pelo contrário; mas na CP eu é que tenho tido que 
desempenhar o papel de..., é o inverso: não tanto a reflexão na CP que estrutura 
as minhas decisões, mas foi mais o contrário. 

O que eu acho que foi mais decisivo no exercício das minhas funções de director 
foi o contacto e o trabalho com alguns formadores. Foram pessoas (tenho algumas 
e felizmente tive as escolas do centro que) com bastante sensibilidade, com muita 
genica, com mais trabalho (talvez mais competentes que eu, felizmente, para ver se 
passo a bola...) e é do trabalho, da troca de experiências, dos desabafos com esses 
formadores que tem saído, digamos assim, que se tem revelado da maior 
importância para o meu trabalho. Porque além do alento (...) é com eles que eu 
consigo, pelo menos, falar à vontade destas questões, sem estar pressionado 
institucionalmente, sem ter o receio ou pelo menos tinha um receio, muitas vezes, 
em termos de CP, de equilibrar isto; porque, em termos de CP, se vamos tratar de 
problemas pedagógicos, eles remetem-nos para mim. (...) Portanto, mas não há, 
não há sensibilidade, porque a CP assumiu, para todos os efeitos, que o director 
de centro é que é o responsável por essa questão da formação e portanto, eles não 
têm nada com isso. Portanto, punha em primeiro lugar a experiência profissional 
como docente, sem dúvida nenhuma. Em segundo lugar, a experiência no domínio 
da formação de professores. Em terceiro, a reflexão produzida no grupo de pares 
(directora). Por último, a reflexão produzida na CP, onde praticamente não foi 
produzida qualquer reflexão, a não ser de natureza burocrática. 
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A experiência profissional como docente acho que é sempre importante. Eu 
considero que, por vício, sou professor! (...). Na formação de professores não! 
Tirando casos pontuais, nunca exerci essa função. Já falei de Mogadouro, não é? 
Casos assim pontuais. A experiência académica sim! A experiência académica já 
no âmbito do mestrado. Depois: a reflexão produzida no grupo de pares: tinha um 
contacto, inicialmente essa experiência foi um pouco demasiado política; havia 
grandes interesses, houve uma grande motivação política; vi que a pedagogia se 
perdia; aliás, os princípios pedagógicos enunciados em Bissesse foram uma 
declaração de intenções. Ali, o que houve foi um grande aparato político! 
Portanto, mais tarde e gradualmente, foi interessante. Mas as nossas reuniões, 
tiveram sempre muito pouco que ver com pedagogia. (...) Portanto, a pedagogia 
andou um pouco arredia destes pares. A Comissão Pedagógica reflecte muito 
problemas concretos que também não são muito pedagógicos. Normalmente. E 
porquê? Normalmente estão os presidentes dos Conselhos Directivos. E quando 
estão os presidentes dos CDs estão inevitável e compreensivelmente a tratar uma 
série de problemas que já ultrapassaram a formação. Quando são os representantes 
não têm capacidade de decisão. E esses representantes, aqui, foram piores que os 
presidentes dos CDs. Os presidentes dos CDs são pessoas que, de uma maneira 
geral, funcionam muito bem entre eles. Têm as suas coisas, mas funcionam 
muitíssimo bem. São pessoas interessadas por isto. Em termos pedagógicos a 
coisa já é mais difícil porque não perceberam e isto foi uma atitude inicial — eu, 
inicialmente, disse que os projectos eram das escolas e que o projecto do centro 
era a resultante dos projectos das escolas, nos termos do RJ. Só que, depois, o 
que é que acontece? Pedir às escolas que nos trouxessem os projectos esboçados 
— nenhuma o fez! (...). Não se conseguiu. E, portanto, lá foi por água abaixo 
aquilo que poderia ser a CP. Aa CP, de qualquer maneira, assistimos sempre a 
desabafos... 

(...) Se quiseres, este espírito, portanto, que eu transpus da inicial para a contínua, 
com a ajuda da equipa, que me ajudou muito, como é evidente. Mais estas duas 
componentes [experiência profissional como docente e no domínio da formação de 
professores]; menos a CP (...); mas se eu tivesse tido uma CP que acreditasse nas 
opções que eu lhes fui apresentando (...), se eu não tivesse tido em conta o 
interesse dos professores do concelho através dos tais grupos de trabalho que 
nós tivemos até à constituição do centro também não fazia sentido. A parte menor 
nesse conjunto, de facto, é o colectivo de directores de centro, infelizmente. Pela 
maneira como..., pronto: o ambiente (...) das reuniões que transformaram 
inteiramente em espaços de lamentações (.••)•(•••) aquilo que me irritava nas 
reuniões de directores de centros não é que eles tivessem dificuldades, que 
manifestassem as suas dificuldades; é que não tivessem ideias. 

Experiência profissional como docente: sim. A experiência académica: é 
relativamente pouco. Acho que o Kant, o Platão e o Descartes não se encaixam 
muito aqui. Mas sim (eu agora estou na brincadeira), na parte em que o nosso 
curso antigo de Filosofia tínhamos uma componente de Psicologia. Por isso, essa 
componente de Psicologia ajudou-me muito; as disciplinas de psicologia que eu fiz 
ao longo do meu curso ajudaram-me muito. (...), as outras, pela sua 
especificidade, não me ajudaram, logicamente. Depois temos a reflexão produzida 
no grupo de pares (Directores): eu acho que nós começamos, realmente, muito 
bem; a juntarmo-nos até, sobretudo cá no Porto; mas depois fomos como que 
rompidos. Rompidos, porquê? Porque, realmente, a burocracia era tal, a 
dificuldade era tal, nós tivemos que ser tudo dentro de um centro que (...) sempre 
que reuníamos fomos sempre levados para os dossiers de saldos e não sei quê... e 
não conseguimos nunca fazer (...) um projecto (...). Aquela que destaco mais, 
quer dizer, a que realmente me marcou verdadeiramente para a minha acção foi, 
talvez, a minha experiência profissional como docente e a experiência que eu tenho 
no domínio da formação de professores. Porque, como os directores, já dissemos; 
e com a CP., também coitada... (...), porque sempre que eu... também havia 
aquele terror dos dinheiros da CEE, que toda a gente tem medo (...). E por isso eu 
queria fazer uma reunião da CP para irmos ver (sei lá), avaliar os programas, as 
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acções feitas e tudo isso. E eles diziam: "olha, e a acção tal, em quanto foi 
financiada? E como é que foi?". (...). É uma coisa palpável, a que uma pessoa se 
pode agarrar. É material. É uma coisa que devemos debater urgentemente. Isso 
aconteceu comigo e penso que com toda a gente. Eu tive muito mais cuidado a 
fazer os dossiers de saldo do que até os dossiers técnico-pedagógicos. O dossier 
de saldo, para mim, é que era o papão! 



Projecto de Acção do CF/sua caracterização 
[Projecto do centro ou projecto do director?] 

E que os pressupostos que eu tinha e que os expressei e que os explicitei no plano 
de formação, que foi um plano analisado pela CP e por um grupo alargado de 
professores, esses pressupostos de partida continuo acreditar neles! Acho que é 
por aí que a formação deve ir! (...); eu só acredito numa formação que crie 
dispositivos de autoformação ou que leve à criação desses dispositivos de auto
formação e uma verdadeira formação centrada na escola, nos problemas reais e na 
análise das práticas. (...)■ Porque, de facto, eu acredito, eu continuo a achar que 
aqueles pressupostos são válidos; devem ser aqueles pressupostos que devem 
orientar a formação contínua e a orientação dos CFAE. 
Agora estava entalada; estava encostada à parede, porque todas as dinâmicas que 
se foram criando foram cortadas pela raiz, isto é, vou explicitar melhor: enquanto 
que inicialmente eu parti de pressupostos muito centrados na análise das práticas e 
na criação de mecanismos de autoformação, mas tentava articulálos, também, 
com os ditos cursos de formação... Mas tinha autonomia para isso. E fiz e, 
digamos, que foi uma opção tomada na altura, depois de um conhecimento maior 
da realidade concreta do concelho. Isto é: se eu avançasse com metodologias do 
tipo Círculos de Estudo..., só!, eu corria o risco de ter pouca clientela. (...) 
Porquê? Porque acho que isso seria um tempo também de reflexão e de maturação. 
Portanto, quis equilibrar o plano de formação onde essas duas dimensões 
entraram. E nos cursos de formação tivemos a preocupação de seleccionar 
formadores que tivessem, de alguma maneira (e quase todos eles tinham), 
muita..., pronto, tinham de alguma maneira uma proximidade com estes 
pressupostos de formação. Portanto, eram pessoas que vieram para ajudar as 
pessoas a tonaremse mais críticas, mais reflexivas, adoptaram metodologias 
activas, no sentido de leválos a uma análise e a um transfert desta teoria com a 
prática. Portanto, não era uma formação meramente transmissiva e normativa. 
Identificava. Tenho que dizer claramente, (...). Era o que eu pensava; que passei a 
escrito e era o que eu te dizia há bocado: fiz algumas reuniões, mas não tive..., 
não houve negociação; isto é: eu não senti (...), eu não tive feed-backs (...): os 
feed-backs que tive foi mais no sentido de muita resistência... Não queriam. (...). 
E portanto não tinham grandes ideias. Não houve nada que me possibilitasse 
grande discussão. Era discursos...(...), numa ou noutra reunião, achava que (...) 
estava a passar um bocadinho ao lado. Quer dizer: que as pessoas achavam que 
aquilo que era assim, que era para se fazer, que fizesse lá como eu achava melhor 
e com as condições que se tinha... que depois eles viam, se gostavam ou não. Não 
estavam interessados na discussão. 

Não. Portanto, tentei responder um bocado ao que nos pediam. Fiz um projecto 
inicial; depois comecei a cair; para 94 e 95 as propostas que tenho de formação são 
propostas de menu. Porque eu acho que foram as mais valorizadas. Eu tinha 
outras intenções e tive dificuldade... Sobretudo nas modalidades de formação. 
(...) as modalidades mais abertas que eu consegui realizar foram os seminários, 
porque achei que não tinha cobertura... Portanto, trabalhoprojecto e os círculos 
de estudo foram os problemas de regulamentação e a dificuldade que eu tive (fiz 
várias tentativas de pedir financiamentos para círculos de estudos...) e tive sempre 
obstáculos. Portanto, e tive que pôr de lado em vez de entrar naquela de ir realizar 
com... O que me orientava era o facto de estar a trabalhar com adultos, com uma 
experiência profissional e que teriam de ser encaminhados mais para uma reflexão 
da sua prática do que para uma transmissão de conhecimentos. Até porque tinha já 
uma experiência também em educação de adultos. E conhecia um bocado o que era 
um Círculo de Estudos. 
Essa ideia era minha. Aliás, tive muita dificuldade em passála à CP. Nunca 
perceberam essa..., portanto, tentei inclusivamente que fosse discutida em CP, 
com outros professores e nunca consegui um contacto, porque eles estavam 
também absorvidos pela ideia de formação de menu que era o que o PRODEP 
pedia. 
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Ideias tenho! Que era realmente aquela formação mais orientada para a reflexão 
das práticas, onde os professores reunidos... Já é importante eles reunirem-se, 
porque aqui acaba por haver o isolamento. E tenho feito outras reuniões com 
outras instituições (...) que é para ver se realmente apoiam todos os projectos que 
surgem (e há aí projectos bastante engraçados), realmente para quebrar o 
isolamento das escolas. Eu penso que... essas ideias tenho (sei lá?), círculos de 
estudos eram precisos (aqui eram necessários vários). 
(...) não exigirem tanto a nível de formadores para que os círculos de estudos 
sejam possíveis. Porque assim não são possíveis. Porque assim... mesmo que 
nós queiramos, os centros, conseguir formadores com as 120 horas, lá estamos 
sempre à pega, porque é necessário uma instituição superior dar o aval para que 
essa formação seja válida. Portanto, aqui, a falta de formadores é fundamental; é 
fundamental para que esses círculos de estudos possam dar continuidade àquilo 
que já se iniciou aqui, portanto, em CEs. Agora, vamos dar continuidade com 
outro nome (com a área-escola), também com o amigo F..., em que eu também 
estou como formador, que é para dar continuidade aos CEs que vamos, 
precisamente, seleccionar (se as mesmas pessoas estiverem interessadas)... Mas a 
maior parte delas que já iniciaram esse CE em Avaliação Pedagógica, que não foi 
possível dar continuidade até aqui (...), mas que vai reiniciar em Setembro, para 
dar continuidade àquilo que se fez que não se perca aquilo que já se iniciou. (...). 
Claro que depois há outros limites... se for CE é necessário ser todas as semanas 
ou não sei quê... Mas, lá está, há sempre condicionamentos... (...), que 
dificultam, se calhar, a formação que poderia realmente mudar alguma coisa, que 
podia realmente mudar as práticas (...). 
[Em relação às ideias do teu projecto, são ideias muito centradas na continuidade, 
na reflexão sobre as práticas e...] 
... e virada para as dificuldade encontadas no dia-a-dia! Porque é evidente que se 
nós quisermos mudar alguma coisa vão aparecer situações novas em que vamos 
ter dificuldades e essas dificuldades seria muito melhor tirá-las em grupo, porque 
se calhar aparecem pessoas que tiveram essas dificuldades e que já as resolveram 
da melhor forma. É um bocado (sei lá?) a investigação pedagógica. Um indivíduo 
não se limita só à sua experiência; podemos aproveitar o que já há feito para 
situações semelhantes. Situações semelhantes acho que melhoram as possíveis 
resoluções das situações e poupamos tempo! (...) E esta reflexão em conjunto é 
que acho que é boa para esse aspecto. 
Sim [projecto é pessoal]. Surgiu à medida que fui pensando e desenvolvendo aqui 
a formação. Surgiu, se calhar, porque também encontrei pessoas sensíveis para 
isso, com quem partilho essas ideias. Mas é uma coisa inovadora... (...) Várias 
vezes pus essa questão na CP. Penso que várias vezes. Mas não ligam! (...) Para 
que qualquer coisa interesse, é preciso que ela seja discutida. Quando vou pôr uma 
questão a uma CP (ou a outro lado qualquer...) e não é discutida!?... E tudo bem 
?! A gente desconfia: estes gajos não querem é ter trabalho nenhum, de nada. 
Bem, pronto: estou sozinho. Chego à conclusão de que estou sozinho. (...). As 
coisas não se discutem. O director diz e... "tudo bem; tudo bem". Quando as 
coisas entram por unanimidade dá para a gente pensar assim: "Isto aqui há 
qualquer coisa que não bate certo". 

Nós, aqui, estamos (...) em auto-formação, digamos. E eu penso que essa é mais 
válida que a formação que, no fundo, dá os créditos e acaba por dar para progredir 
na carreira. Esse tipo de formação (que fazemos) talvez seja mais rica, é uma 
formação de continuidade e é uma formação que tu vês o fruto dessa formação. E 
nota que vais aprendendo com a experiência de outras escolas, que é fundamental 
neste tipo de projectos. E como ela [formação] tem os vários níveis de ensino, 
desde o pré-primário até ao secundário e tem também educação de adultos, nós 
acabamos por ver qual a evolução do ensino; como se pode trabalhar certos temas 
nas várias idades e aquilo que essas várias idades conseguem responder. (...) 
estas acções que eu tenho e que acabaram (tenho aí um livro de histórias...) (...), 
esse tipo de trabalhos são práticos. São trabalhos que nascem um bocado da 
experiência dos formandos enquando formandos e enquanto professores e que 
tentam em conjunto, pronto, também num clima mais de auto-formação, embora 
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tenha um formador, é evidente, que têm de ter (não é?) e haja uma parte, pelo 
menos, a teórica em que é ele que expõe as suas ideias (...)• Eu tento e peço-lhes 
isso sempre, que eles tentem que haja mais algo na formação que não ele estar a 
fazer aquele tipo de formação tradicional. Quer dizer: ele não vai para lá para ser 
professor. [Esta é]: a forma como eu vejo a formação. Nota: porque eu sinto-a 
assim. E acho que em (...) ela tem sentido assim. Como os professores estão 
isolados... [O projecto]: baseia-se, assenta um bocado na experiência pessoal que 
eu tenho e no contacto fácil que tenho com os professores do concelho, 
principalmente os do Io ciclo, porque conheço a maior parte deles, ou, pelo 
menos, os que são de cá ou já trabalham em (...) há uns anos. 
[Influências teóricas]: Não. Não vi grande interesse em fazê-lo. Achei que... eu 
sou muito mais prática que teórica. Aliás, eu gosto pouco de escrever. Não me 
perco muito ... Portanto, eu sei que há pessoas que fazem coisas lindíssimas no 
papel, mas depois na prática, enfim... 

[Projecto escrito]: Não. propriamente dito. Aqui nas actas do centro há essas 
observações feitas por mim. Em que eu acho que isto está tudo errado e que não é 
assim que se faz. (...). O que eu penso que deve ser a formação de professores. 
Desde sempre, eu acho que o professor no seu dia-a-dia deve, quando sente, 
quando lhe falta, quando precisa de qualquer coisa sente essa falta. E deve 
exteriorizá-la. E depois, com outros pares, com outras pessoas juntarem-se para 
tentar resolver esse problema. Tanto no aspecto de necessidade de mais 
conhecimentos como até de práticas pedagógicas entre eles. Isto é que é que eu 
acho que é a formação dos professores. 
Agora, também acho que os professores (...), eu sou contrária a esta história de 
avaliar essas áreas que estão aí [prioridades nacionais e regulamentação do 
financiamento], porque não concordo que um professor de Matemática venha 
receber a Matemática. (...). Um professor (...) não pode ser só uma pessoa que 
só sabe da sua disciplina. Tem de abarcar todo um certo número de coisas, até 
porque os nossos alunos, dentro das nossas escolas têm também já um leque... 
portanto, não basta um professor que saiba só uma coisa. 
(...) Eu acho que é mais proveitoso este trabalho, que eu vi fazer isso bem feito, 
como se vê, por exemplo, no secundário, que é os professores se juntam ainda 
hoje (...) independentemente das acções com créditos para, no dia-a-dia, se 
prepararem e se formarem e trabalharem e chegarem a melhorar meios para depois 
realizarem 9 seu trabalho na escola. Eu isso acho que é a formação. 
Sim, sim. E como te ia dizer há bocado. Eu aqui nunca funcionei mesmo uma 
pessoa isolada. Mesmo no dia-a-dia vêm para aqui dirigentes da escola, vivemos 
os problemas todos em comum: vamos fazer isto! Vamos fazer aquilo. Aqui este 
centro funcionou nesta ordem, mais uma equipa. 
Eu tenho um projecto de intervenção que é um pouco o projecto inicial... Alterei 
algumas coisas, nomeadamente porque uma das grandes dificuldades que este 
centro tem (...) é o problema da bolsa de formadores. E com as alterações ao 
RJFCP que houve, eu tive necessidade de procurar formadores para além dos 
muros do concelho. E isso veio subverter, de certa forma, o próprio modelo que 
eu idealizava. (...), mas o que é facto é que da maneira que as coisas estão neste 
momento legisladas eu creio que é muito difícil nós partirmos mesmo para uma 
ideia de projecto, digamos, concreto com os recursos locais. 
É fundamentalmente meu. É evidente que tive a colaboração de algumas pessoas 
(...), nomeadamente, de dois elementos da CP, do Io CEB, e um do pré-escolar 
que também, de certa forma, partcipou. Mas é fundamentalmente fruto da 
experiência que eu tinha. 

Não. Não tenho isso ainda claro. Não o tenho escrito e não tenho claro. No 
próximo processo de eleição (e de acreditação), se me candidatar, deve ser o 
momento que me obrigará a produzir isso. Aliás, não fará sentido que não o faça. 
Não é? Agora, tenho medo de o começar a fazer!(...) por dois motivos: primeiro: 
porque, se calhar, vou ter alguma dificuldade em fazer baixar as expectativas que 
tenho sobre a formação, em função da realidade concreta. Portanto, (...) terei que 
propor um plano de formação menos ambicioso, mais realista. E que, no fundo, 
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vá de encontro ao que, realmente, o terreno é enquanto formação de professores. 
E com esse que temos que trabalhar e não com aquele que gostaríamos de ter. Daí, 
o meu medo de não conseguir ser suficientemente realista e de fazer baixar as 
expectativas. Assim numa reflexão muito primária, poder-te-ei dizer que (e assim 
muito a frio...) será..., continuarei..., não abdico de... tentar promover a 
formação partindo da animação pedagógica. Especialmente com os dois ciclos que 
me tem sido possível trabalhar essa dimensão. (...). Cada projecto tem sempre 
uma boa base de utopia. Se não, não é projecto. De qualquer maneira há uma outra 
dimensão que é preciso equacionar: é a de que (e que eu penso que é difícil), que 
é, tentando dar às pessoas (...), oferecer, promover junto, quer dizer: fazer com 
que as pessoas possam frequentar cursos de formação, acções de formação de 
natureza tradicional, digamos, que o sistema tem privilegiado. E ver até que ponto 
esses projectos podem ser indutores de alguma formação (e já tenho tentado fazer 
isso e não tenho conseguido). Às vezes consegue-se com uma ou duas pessoas 
que, depois, até vão mobilizar um projecto no terreno. (...). Por outro lado, é dar 
visibilidade (acho que também tem que ser privilegiado este momento) — e nesse 
projecto de que te falei há bocado e que acabamos de apresentar ao IIE, um 
projecto que envolve 17 escolas do primário —, portanto, vamos tentar dar 
visibilidade, por exemplo, através da produção de documentos escritos; 
nomeadamente, relatório final ou relatório trimestral de actividades, portanto, dar 
alguma visibilidade ao trabalho de animação pedagógica, ao nível da produção de 
coisas... 
Se calhar é [Projecto do centro confunde-se com projecto do director]. E isso é 
uma das..., dos grandes entraves (...), mas é um dos grandes perigos dos CFs. É 
os directores serem "Os" directores, o único, uma única pessoa... (...). Há 
determinados momentos que sinto, digamos, sinto-me só! Ou porque não há 
espaço ou porque não há interlocutor no timing certo, para questionar aquilo que é 
preciso decidir. 

Não [ideias de 93 e sua validade, hoje]. Algumas foram postas..., algumas foi 
possível colocar..., algumas ideias e algum trabalho nesse sentido. 
Nomeadamente em 93. Creio que um terço do nosso plano e das minhas ideias foi 
possível pôr no terreno. Dado que nós apresentamos um plano de vinte e cinco 
acções, fomos financiados com dez. Para um primeiro ano acho que estava muito 
bem. E pensava eu que num segundo ano se fossemos financiados com mais dez 
ou quinze e no terceiro ano também, cobríamos todo o universo de professores 
aqui do centro, que somos 1300, perto de 1300 professores. No primeiro ano 
sinto que foi possível, que era reflectir a formação, preparar e reflectir a formação 
para dar continuidade no ano de 94 e 95; 
Não. Não. O projecto deste centro tem que ter alguma coisa meu, como é óbvio; 
no fundo, fui eu que o redigi... Mas, como disse atrás, teve a ver com o inquérito 
que eu fiz aos... (inquérito ou o questionário que eu fiz aos) professores para eles 
dizerem que tipo de formação gostavam de ter. Só na redacção final e... no extrair 
de todas as propostas com que entrei, aí talvez tivesse aguma coisa de pessoal, 
mas tinha a ver também com o meu projecto e, portanto, como o projecto era meu 
( e eu digo isto, o projecto era meu e não da CP, porque foi — embora a CP 
aprovasse —, foi o director de centro que apresentou à CP, eles analisaram-nos... 
só...) Mas não tem muito de meu. Tem, sinceramente, mais dos próprios 
professores. Foi a compilação dos dados recebidos. 

Eu não sei. Eu custa-me dizer que não há diferenças, porque as coisas têm que 
mudar, as coisas não se podem manter. Mas no essencial mantinha-se. As linhas 
orientadoras mantêm-se. Eu vou muito rapidamente... (é mais fácil olhar aqui no 
documento). Estes são os tópicos do plano que foi publicado na altura 
(Janeiro/93). (...). Eu pus, portanto, qual era a nossa missão, a missão do nosso 
centro, daquele conjunto de pessoas que ali estavam da CP e dos formadores. 
(...). E para evitar confusões, porque realmente é uma coisa que me repugna, a 
existência só para a absorção dos fundos, (...). Em Janeiro foi confrontada com 
esta situação e tive que elaborá-lo. Em 93 era o ano da aprendizagem da auto
formação; em 1994 era o ano de desenvolvimento de projectos para a valorização 
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da comunidade educativa e o ano da construção... Eu penso que as linhas 
orientadoras se mantêm. Agora, o que eu fiz com a Comissão Pedagógica, 
portanto, quando convidei o José Alberto Correia, era nesse sentido, era de 
questionarmo-nos sobre o que estávamos a fazer, reflectirmos, questionarmo-nos 
sobre o que estávamos a fazer e de encontrarmos também soluções, algumas 
soluções práticas que nos permitissem a implementação desse projecto.(...) Aqui, 
um dos pilares deste centro é a formação centrada na escola (não é sentada na 
escola!). É mesmo a formação centrada na escola e, portanto, todas as acções de 
formação (a não ser que o formador por razões metodológicas comprovadissimas 
demonstrar não poder ter...), há uma vertente qu decorre na própria escola do 
formando (...). 
(...) O projecto foi feito não de acordo só com as necessidades manifestadas pelos 
docentes das nossas escolas mas também pelas necessidades presumíveis. (...), 
para já, não, houve um tratamento muito científico das questões por falta de apoio 
logístico. Era impossível tratar cientificamente toda aquela informação. Portanto, 
foi um tratamento de viés. Depois... mas penso que teve alguma influência no 
plano. Agora, também houve necessidades que foram presumidas quer face às 
exigências da implementação da reforma do sistema educativo (não da reforma 
curricular mas dos sistema educativo, portanto, reportando-me à Lei de Bases), 
também houve essa preocupação: integrar também necessidades presumidas face 
ao que a Lei de Bases... 
Eu penso que isto foi, realmente, isto foi um trabalho solitário. Tenho muita pena 
de dizê-lo, mas a elaboração disto foi um trabalho solitário. Embora isto, 
realmente, seja o produto, eu penso, dos mais variados contactos, provavelmente, 
mas foi um projecto solitário, até porque tive se me isolar (...). 

As ideias mantêm-se automaticamente. Eu continuo a acreditar naquele projecto 
inicial que eu tinha. Mas hoje não o proponho outra vez. (...). Eu tenho da 
formação contínua de professores uma ideia diferente do formar para o fazer. Isto 
é: também pela experiência passada eu creio que os professores não precisam 
sobretudo das didácticas. Os professores precisam, sobretudo, do que lhes dá a 
dimensão do ser professor. (...). Por exemplo: este projecto que nós tínhamos. 
(...). Era um projecto que eu gostava muito de ter implementado e que ia criar 
uma dinâmica incrível nas escolas: que era a ligação em rede. Temos gente para 
fazer isso. Temos know-how, temos equipamento. E ia criar nas escolas uma 
dinâmica. Porque depois ia haver..., íamos ter ligação às (...), era uma dinâmica 
com outros, centros e era uma dinâmica entre as escolas, haveria pivots nas 
escolas, havíamos de criar um jornal na zona (...) da cidade... Isso era o projecto 
que eu achava que me ia dar a tal possibilidade de reunir as escolas e pô-las a 
trabalhar em conjunto. Eu aceitei que no primeiro ano não conseguisse 
desenvolver. Mas contava que em 94 eu conseguisse avançar com isso. Aliás, os 
formadores estiveram até à última ... (...). E aliás foi dada [pela CP] prioridade 
absoluta a essa acção. Só que depois tive medo de avançar! 
[o projecto]. É meu! Isso não tenho pruridos nenhuns em dizer. 

Sim, sim. [caracterização]: É muito simples. Portanto..., curiosamente, as 
primeiras ideias que eu tive da formação, logo no princípio, mantenho-as em 
termos de projecto de formação. 
E eu penso que a educação que está a passar por um processo de revolução. Não 
pela educação em si, mas pela informação. Ou seja: acho que toda a informação 
está a passar por uma revolução... É uma revolução arrastada..., por influências 
externas..., mas que tem a ver com a educação; que a educação, basicamente, está 
centrada na informação, quer queiras quer não. A escola não tem outra alternativa, 
como é óbvio. 
E então, o meu projecto é um projecto que se centra em três vectores e que é 
assim: Que mudanças? Como praticá-las? Avaliar que prática é que se fez. (...). 
Basicamente, as coisas têm andado por aí. Portanto, e que têm, digamos para mim 
mantêm-se, ou seja, eu penso... e que funcionava por um período de três anos, 
renováveis. Que é isto: se quiseres iniciar o projecto em 1995, o que é que terás 
que fazer? Uma avaliação de situação, ver o que é que está no terreno, o que é que 
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se pode fazer com as mudanças da informação. Um segundo ano em que vais 
praticar essa, digamos, a análise feita em relação a esse modelo. E um terceiro ano 
em que fazes a avaliação. À custa dessa avaliação, reformulas. Estás a ver? Eu 
penso que isto que é... 
Não. Tem a ver claramente com outras influências. Mas também é preciso 
perceber (...) como é que o projecto nasce. Quer dizer: ele parte daquela primeira 
base de trabalho que tu conheces, mas depois há uma entidade colectiva essencial à 
construção do projecto de formação, que é o círculo de estudos da CP. Ou seja: eu 
peguei no menino, no conjunto de todos os formadores acreditados pelo centro 
mais a CP e fizemos o círculo de estudos que tinha por único objectivo analisar o 
que se estava a passar na formação do centro e construir o projecto. Portanto, 
nunca podia confundir-se com o meu em termos pessoais. Estás a ver a ideia, não 
é? (Ponto n° 1). Ponto n° 2: o que é que resulta daí? Isto também é muito 
importante. Também é preciso perceber que eu fiz e julgo que mais alguns 
directores de centro o terão feito (...), eu fiz um arremedo de formação de 
formadores. 
Eu peguei nos formadores todos que tinha e primeiro: obriguei-os a fazer uma 
análise ideológica, se quiseres, de todos os normativos (o que os levou a crescer 
numa perspectiva de conhecimento do modelo). Segundo: quando eles sentiram 
alguma dificuldade nalgumas coisas (e sentiram-nas!), eu parei e fui buscar dois 
ou três instrumentos, nomeadamente, a abordagem sistémica e coisas desse género 
e fiz-lhes a formação. E depois obriguei-os a refazerem a análise. E depois, a 
partir daí, a construírem, isoladamente ou em grupo, aquilo que entendiam que era 
mais importante para o modelo. 

Eu tinha um projecto relativamente estruturado para 1994. Em 1993 foi aquilo que 
se viu: foi um menu de acções. Em 94, com parte desse menu que vinha de 93 e 
com, digamos, já alguma procura mais sistematizada, quer em termos do 
conhecimento das necessidades dos professores, quer em termos do conhecimento 
dos recursos humanos que entretanto fui conhecendo (não é?); com a própria 
prática, construí um projecto, enfim, que já era mais integrado...; pelo menos, 
para mim, tinha coberto, (...), se fosse aplicado tal como estava concebido, 
permitiria que os professores circulassem rotativamente entre uma formação no 
domínio das ciências da educação, genericamente; no domínio das metodologias, 
das didácticas e no domínio das tecnologias da comunicação, etc.. A ideia era 
essa. Em 1994, a ideia era construir um plano que permitisse, também articulado 
com um modelo de inscrição e de selecção dos professores que, de alguma forma, 
assegurasse que, por exemplo, num prazo de cinco anos, cada professor teria tido 
oportunidade de frequentar uma acção de formação. 
(...) O facto de terem sido aprovados por razões verdadeiramente extrínsecas ao 
centro — apenas tinham a ver com aquilo que o FOCO considerou prioritário — e 
mesmo as acções propostas para 1994, dado o novo quadro de prioridades, 
reproduziu-se um pouco uma situação similar à de 93. 
Agora, já com um melhor conhecimento dos recursos, quem são os formadores, 
onde é que eles estão, etc., quais são as prioridades e vamos, pronto tentar aqui 
construir um menu de acções de formação que possa, minimamente, passar pelo 
crivo que o programa FOCO nos propõe. Portanto, objectivamente, não há plano 
de formação. (...). Plano de formação no sentido que ele tem, não há. 
Ele começou por ser fundamentalmente meu! Hoje, já é partilhado por algumas 
pessoas da CP. Algumas têm uma relação burocrática..., mas há umas pessoas..., 
as do Io CEB, antes de mais, curiosamente, mas aproximam-se mais (...). 
Entretanto, aquilo que fui procurando fazer (...) foi, a partir do próprio capital 
humano que decorreu do recrutamento de formadores (há formadores e 
formadores) e essa, uma das minhas grandes preocupações foi identificar aqueles 
que, para além de virem fazer uma acção de formação, no final receber umas 
coroas e pouco mais (...), identificar aqueles (...) com outras preocupações. E 
neste momento já tenho, já partilho, já há um conjunto (...), já tenho efectivamente 
um grupo de pessoas que, de forma (...) gratuita, (gratuita, no sentido (...) que 
vem delas), vem naturalmente da sua disposição para isso, para de facto 
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partilharem a construção de um plano de formação. Eu, pelo menos neste 
momento, tenho essa impressão. 

Digamos que eu estou entre dois horrores (...), que é entre um projecto de 
formação que gostava de desenvolver e uma realidade de formação que me é 
imposta pelo FOCO, ao definir-me prioridades. (...). Independentemente disso, 
portanto... tenho, tenho um projecto de formação ou, pelo menos, tenho alguma 
perspectiva de formação que gostaria de implementar. Que nesta altura passa por 
um "realismo" de fazer uma oferta tradicional dalguns cursos de formação..., 
porque não se pode... (...). Eu via mais... se quiseres a fórmula, a fórmula mais 
pura que eu via era a dos círculos de estudos. E tem sido, e que é uma 
metodologia e acaba por ser uma prática. (...). Quando eu falo num CE, emergiria 
de sentires, de necessidades, de sensibilidades diferentes de quem está no terreno, 
que inclusive podia passar entre pares da própria escola (...). [A maioria dos 
professores não está preparada para esse tipo formação]: Não está! Nem para as 
fazer nem para participar. Digamos que eu acho que há aqui uma estratificação, eu 
(...) colocaria esse tipo de formação ao nível de professores, de pessoas já muito 
mais sensibilizadas, com outras práticas, com outras metodologias..., um prático 
reflexivo! Portanto, um indivíduo que já tem uma certa experiência, que já tem 
uma certa maturidade de reflectir sobre a sua prática (...). Em contrapartida e 
talvez a maioria, terá formação porque ela é obrigatória para a progressão e essa 
metodologia, essa prática de formação nunca seria consentânea com a sua maneira 
de consumir formação. (...). Por isso é (...) que procurava conciliar o modelo 
mais académico de oferta do curso (porque tenho esse público, tenho um 
determinado público que não vamos conseguir passar nada sem ser dessa 
maneira). 
Estas ideias não são só minhas. Há um pequeno grupo que já... Eu estratificaria 
isto: digamos que tenho já um grupo mais avançado que trabalharia dessa maneira, 
já trabalharia assim. E que, inclusive, estamos a pensar a forma, a maneira de 
formalizar um projecto dessa ordem. 

Não consigo ter um projecto claro, porque é um problema que é endémico, que é 
nacional. Quer dizer: nós temos obstáculos! (...). E um deles é não sabermos o 
que vai acontecer amanhã. (...). Eu, este ano, quase que por uma atitude.., à 
espera que me perguntem porque não apresentei... Não apresentei o plano de 
formação para 95. Apresentei só acções para 95. E estou à espera que me peçam o 
plano para lhes perguntar como é que acham que eu posso fazer um plano. Porque 
nós, quando naquele mês e meio tivemos de apresentar dois planos de formação, 
ou dois grupos de actividades, que é o que interessa, acho que não é um plano. 
Porque um plano é algo que é organizado, com base em necessidades, coisas 
devidamente estruturadas e fundamentadas, não necessariamente teórica, mas 
numa prática e nas necessidades (...). O que eu desejava para o centro, talvez de 
uma maneira mais clara, primeiro é que o centro pudesse ser autónomo em termos 
de formadores. Não quer dizer isolado. Mas autónomo. Ou seja: para a formação 
necessária nós temos formadores. Depois: acho que a formação que é precisa em 
termos essenciais é a formação de pessoas, portanto, o ideal... um pouco desta 
educação permanente, enfim, devidamente adaptada... Eu verifico (e isto é uma 
observação pessoal), continuamos a dar aulas à maneira clássica (mesmo os 
nossos formadores!) e, portanto, seria talvez o grande passo a dar, com reflexos 
na própria formação dos alunos, que é isso que nos importa (no fundo!), era 
formação de formadores (...), a qual se reflectisse nos próprios professores, nas 
metodologias. Parece-me que é fundamental. Estamos a dar aulas e a atitude ainda 
é duma..., da chamada pedagogia tradicional..., portanto, da transmissão de 
conhecimentos. 
(...) Por isso é que era preciso, é necessário haver um núcleo, uma autonomia de 
formadores que permita nós não andarmos a pedir. Porque se nós pedirmos a 
quem quer formação de tipo clássico, recebêmo-la assim! Precisávamos a arranjar 
um núcleo de formadores bem formados por forma a podermos nós decidir. Para 
mim é a necessidade fundamenta] ! 
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O primeiro plano e único que há (no fundo) foi elaborado por mim e apresentado 
para aprovação. 

Não. Desde logo, desde o início, portanto, no início tivemos que arrancar com um 
formato, inclusivamente porque não (...) adiantava dizer assim: "ah!, o nosso 
plano de formação muda de dez em dez minutos!" Não adianta nada porque está 
sujeito a directrizes e a regras do FOCO e etc. e depois tem que se cortar isso. 
Mas, à partida, havendo um plano de formação aberto (...), seccionado ou 
dividido em áreas de formação... que foi, como digo, muitas das acções (posso 
dizer a grande maioria) foram criadas para responder a necessidades específicas 
dos professores. Nós nunca quisemos ter no plano de formação acções 
estereotipadas, portanto, acções que se pudesse retirar daqui e aplicadas num outro 
contexto, em qualquer parte do mundo. (...). Embora (...) houvesse quem 
defendesse a nível da CP (...) que só devíamos ter como formadores (...) 
doutores ou indivíduos com mestrado... Isso sempre me fez uma tremenda 
confusão. Eu sempre defendi que devíamos ter à frente pessoas que tivessem 
experiência prática das questões que iam abordar. (...). Posso dizer, portanto, que 
entre Maio e Julho de 93 nós tínhamos definido o nosso plano para 1994/95; o 
nosso plano..., claro que o plano é para três anos mas, pronto, ajustado para 94; 
baseado exactamente nos contributos que as pessoas foram dando. 
Era meu. 

Neste momento já o possuo.(...). Ainda não. Mas vou ver se vou conseguir fazer 
(...) este ano. E tanto que este anoja lancei acções estilo Círculos de Estudos e 
tinha professores que queriam fazer projectos; agora... o nosso problema é nós 
termos sempre que estar, lá está o tal problema financeiro..., uma pessoa quer 
fazer as coisas mas depois..., mas estamos muito dependentes... Mas mesmo 
assim eu vou tentar fazer, pelo menos uma coisa que eu pretendo é ajudar as 
escolas que estão aqui associadas, nos projectos que elas têm, às vezes aqueles 
projectos até da semana dos media, um projecto qualquer do Inovar, Educando..., 
desses projectos... Eu pretendo (...) que eles recorram aqui para trocarmos 
impressões sobre esses projectos, dar-lhes apoio logístico quando eles precisam; 
quer dizer: porque acho que a missão do centro não se limita só a dar créditos. E 
por isso é que eu queria e tanto que até tenho um projecto agora a partir de Março 
de fazermos todas as 4as feiras, género... encontros em que iremos convidar ou 
personalidades, mas isso... e até já estou em ligação com a comissão de formação 
dos conselho pedagógico aqui da escola e com (...) as outras comissões de 
formação das outras escolas, precisamente para eles elaborarem um plano de 
formação, levantando as necessiades (...), algumas são respondidas pela formação 
(...), digamos, hierárquica, que é a formação "tipo FOCO"...Mas outros projectos 
vão para além disso.(...). E acho que uma coisa muito positiva que temos feito 
aqui no centro, como temos um grande número de professores primários e de 
educadores de infância e professores do ensino especial e, digamos assim, 
miscigenar os vários graus de ensino, que acho que é uma coisa muito importante; 
as pessoas estão muito distantes umas das outras.(...). Também agora o que nos 
temos feitos é um género de trabalho em rede; sempre que uma das escolas 
associadas do centro tem uma sessão ou qualquer coisa que quer, divulgar-se... e 
para ver se o centro deixa de ser só um sítio onde se vai buscar os créditos, mas 
seja um pólo um bocadinho dinamizador.(...). O nosso projecto inicial era virar 
este centro, por causa das capacidades que a escola tem, virá-lo para as tecnologias 
para a vida activa, que tinha uma apetência extraordinária (...): não é qualquer 
escola que tem um centro de montagem, em que podemos montar filmes (...); não 
é qualquer escola que se dá ao luxo de ter computadores parados em tudo quanto é 
sítio; e outros a funcionar. E por isso uma das nossas intenções e o plano de 94 
era nesse sentido, era virar o centro realmente para as Tecnologias Para a Vida 
Activa (...). E é uma pena porque estamos a desperdiçar material neste momento. 
Tenho material da escola, adquiri um programa (...) que depois ia ser ligado em 
rede e tudo isso, para virar o centro mesmo! Porque eu acho que cada centro 
também deve ter uma característica própria (...); o meu centro, por causa da 
escola-sede, podia ser um centro que assegurasse formação em "Tecnologias Para 
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a Vida Activa".(...). Eu acho que cada centro devia criar uma identidade própria! E 
não ser um mercado, onde se encontra o peixe, a hortaliça e a banana. Tudo 
misturado! A ideia não é só minha. É minha e de outros elementos da CP. Nós 
temos na nossa CP (...) os dois elementos das escolas primárias (...), elas são 
extremamente dinâmicas (...), agem muito na CP e, realmente, com outros 
elementos da CP nós lançamos essa ideia, porque realmente era necessário que 
todos os graus de ensino se encontrassem e participássemos.(...). Acho que um 
professor não se pode limitar ao grau de ensino onde está; tem que conhecer o 
"antes" e o "depois"... 
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Oferta" de Formação: como foi construída? Quem participou? 

Reuni, tive essa preocupação, de reunir com grupos alargados de professores; 
portanto, convidava as pessoas que me quisessem ouvir, a dar as suas opiniões; 
num primeiro momento, para auscultação sobre o que é que as pessoas pensavam, 
sentiam sobre este modelo de formação. Nomeadamente, alguns não sabiam o que 
era o Regime Jurídico; quer dizer: parti daí! O que é isto? O que é a formação? 
Quais são os pressupostos de partida (...), no sentido de haver uma certa 
negociação ao nível dos pressupostos, antes deles terem o seu carácter definitivo e 
de ser entregues às diferentes instituições. Mas, digamos que, para ser sincera, 
não houve construção a partir daí. Ficou o que estava. E portanto, depois, a partir 
daí, dessas reuniões alargadas, fizemos o que alguns chamam uma análise de 
necessidades!... Que é sempre... qualquer coisa que (...). Há muita ambiguidade 
nisto, não é? Mas pronto: fizemos isso, fizemos um levantamento, passamos um 
inquérito às escolas e aos grupos. A maioria respondeu. As suas grandes 
preocupações centravam-se nos problemas da reforma, na reforma curricular (...), 
por exemplo, da área-escola. Era uma área que foi bastante identificada. A 
avaliação. Era sobretudo as questões que os preocupavam no momento; portanto, 
no momento em que ainda se estavam (penso que já não se está!) em plena 
reforma. 
(...) enquanto que inicialmente eu partia de pressupostos muito centrados na 
análise das práticas e na criação de mecanismos de auto-formação, mas tentava 
articulá-los, também com os ditos cursos de formação...(...). E fiz e digamos que 
foi uma opção tomada na altura, depois de um conhecimento maior da realidade 
concreta de concelho. Isto é: se eu avançasse com metodologias do tipo Círculos 
de Estudos..., só!, eu corria o risco de ter pouca clientela (passe a expressão). 
Porquê? Porque acho que isso seria um tempo também de reflexão e de maturação. 
Portanto, quis equilibrar o plano de formação onde essas duas dimensões 
entraram. 

Tentei responder um bocado ao que nos pediam,. (...), as propostas que tenho de 
formação são propostas de menu. Porque eu acho que foram as que foram 
valorizadas. Eu tinha outras intenções e tive dificuldade... 

(...) e em (...) acho que acabamos por não poder escolher muito os formadores. 
Isso também nos limita um bocado. (...). Porque embora eu tenha tido a sorte de 
encontrar, por exemplo, o F..., um formador em (...) que conheces (...), que fez 
formação já em três turmas (...) sobre o prazer na leitura e na escrita e a 
criatividade na escola, que é, talvez, um dos trabalhos que vai um bocado de 
encontro ao tipo de formação que eu pretendo. (...). Que eu pretendo e que 
pretendem os professores de (...), porque eu pretendo isto e, no fundo, acabei 
por, primeiro: por conversar muito com eles, acabei por começar a ver quais os 
interesses dos professores de (...) em questões de formação para poder, enfim, 
proporcionar-lhes uma formação mais ou menos adequada às necessidades deles. 
[Levantamento de necessidade: foi oral?]: sim, sim. A maior parte... (...). Eu acho 
que tenho isso por experiência própria: acho que, como toda a gente, sou um 
bocado comodista. (...). E se tiver qualquer coisa ou que seja obrigada a 
responder eu até respondo rápido! (...). Os professores em (...) até respondem 
muito pouco (a questionários). Se for feito por uma instituição a que eles tenham 
que responder porque se não penaliza, tudo bem! O FC não é uma instituição 
desse género. Portanto, eles à partida... (...). Eu isso vi que não resultava. Porque 
a primeira sondagem que eu fiz e fi-la por escrito, não resultou. Eles limitam-se 
um bocado a pôr uma cruz (se for caso disso); porque se tiverem que escrever não 
dizem nada. Até nem respondem! Se lhes pedir opinião para eles desenvolverem 
(...) eles limitam-se a não te dizerem absolutamente nada. Já se os contactares de 
outra forma... 
No fundo. Acabou por ser um trabalho, muitas das vezes, um trabalho solitário 
[construção da oferta]. Eu estou a tentar que não seja. E tento, pelo menos, que os 
novos elementos que vão entrando criar-lhes (...) incentivos para eles colaborarem 

6 8 



mais. E nota que estes novos que agora entraram (...) conseguem ter outra visão já * • 
da formação em si (...). Acho que este tipo de trabalho ajuda-os muito a eles 
entenderem melhor o que é a formação, a auto-formação e a necessidade de 
formação. - ~ 

Nós fizemos, em cada ano, uma sondagem aos professores todos. O que é que 
eles queriam. Nas várias escolas. Toda a gente nos mandou uma folhinha a dizer: 
nós queríamos formação nesta área, nesta e nesta. Foi engraçado, por exemplo, 
agora, para arranjar formadores para essas áreas não fui eu sozinha. Tu vais 
contactar fulano; tu vais contactar cicrano... O grupo da CP comigo, dividimos as 
tarefas e... sozinha não; e também não sou imensa, não é? E então dividimos 
tarefas. 

No primeiro ano de formação tentei privilegiar acções que focassem temáticas que 
eu considerava essenciais: projecto educativo, projecto pedagógico, avaliações 
(dentro do paradigma clássico: de certa forma sim...). Agora eu não vou dizer 
também que não tenho agora ideias puristas relativamente a grandes elaborações 
pedagógicas (...). Não. Uma das coisas que a gente sentiu, primeiro, foi tudo feito 
a vapor, foi tudo feito sob grande pressão, no Io ano, e havia que aproveitar o que 
havia e, de certa forma, também essa possibilidade foi dada. Agora eu tentei pelo 
menos privilegiar uma Ia fase, até porque não tinha feito, digamos, o levantamento 
e necessidades (também não sei se isso é muito necessário), mas pensei, pelo 
menos, introduzia (...) nas temáticas aquilo que eu considerava como mais 
próximo e aquilo que poderia ser (...) necessidades concretas dos professores: 
avaliação pedagógica, projecto educativo, ao nível do Io ciclo as áreas das 
expressões, porque entendia que eram áreas que, se calhar, era necessário que os 
professores, tendo também em vista para o que aponta os planos curriculares, 
tentei privilegiar temáticas que tivesse a ver com necessidades (que eu considerava 
de acordo com a minha experiência). Hoje, o que me dizem é que o que é 
necessário é pôr os professores a trabalhar melhor, portanto, dar-lhes mais 
competências ao nível das metodologias e das didácticas... Pronto: toda a gente 
sabe o que é que isto pode ter de falacioso. E o que é facto é que nós, das duas 
uma, ou trabalhamos dentro deste contexto e pomos (...) no terreno alguma coisa 
deste género e podemos fazer alguma formação ou então dizemos "não abdicamos 
dos nossos princípios, não é isto que interessa, fazemos outra coisa, candidatámo-
nos a outra coisa e sujeitamo-nos a não fazer nada". Creio que há um dilema, neste 
momento, que se coloca ao director do centro: é, mesmo que entenda que há 
realmente determinadas temáticas que são mais importantes e os professores até 
poderão estar mais receptivos a elas, o que é facto... Agora, também, há uma coisa 
(e é por isso que estou um bocado contraditório), num inquérito feito há pouco 
tempo, por outras razões, também vem comprovar que os professores acabam por 
estar um bocado receptivos a esta coisa das metodologias e das didácticas! Não sei 
se fruto de... alguma impreparação se (...) é cómodo, nesse aspecto, receber 
alguma formação, porque, no fundo, se calhar, não vem alterar coisa nenhuma ... 
Enquanto que falar de avaliação e falar de projecto, isso implica mesmo... 

Foi com base num inquérito aos professores... A minha ideia inicial com a CP foi 
a de questionar quais eram as necessidades de formação dos professores. E depois 
de... isto veio-se jogar com... as necessidades nem sempre é possível em função 
dos recursos existentes em termos de formadores. E hoje mais, com aquelas 
limitações posteriores. Dar respostas às necessidades. Reconheço também que 
esse processo feito também... A gente aprende com ele. Quer dizer: (...) tentar 
perceber quais são as necessidades, induzes sempre um determinado tipo de 
resposta. Quer dizer: quer a leitura do RJ, quer naquilo que foi, começou logo a 
ser a concepção da formação, levou também se calhar a questionar uma 
determinada direcção. Eu hoje, se calhar também sem grande êxito, era capaz de 
questionar outras coisas (...) Eu dava-me vontade de tentar perceber qual é 
efectivamente a disponibilidade dos professores para terem formação e, se calhar, 
entre escolher entre formação..., (...): vincularem-se a um projecto, poderem 
desenvolver um projecto e esse projecto ter momentos de reflexão, de trabalho 
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sistematizado e de produção conjunta de coisas, de levantamento de problemas 
(...), ao longo de um ano, que demorasse não sei quantas horas e tivesse xis 
créditos ou participar numa acção de formação de dois meses, com trinta horas e 
que dava não sei quantos créditos. Gostava de perceber. Se calhar a resposta não é 
muito difícil.Gostava de saber qual a adesão a um e a outro. E se calhar aí teríamos 
muito do que é que são as necessidades de formação dos professores. Ou melhor, 
qual é a representação das necessidades que cada professor tem. Repara que se 
joga muito com esta representação das necessidades que cada um tem, joga-se 
muito com o êxito ou o fracasso da formação. Porque a formação é assim porque 
os professores admitem jque ela seja assim. Ou, se calhar, pretendem que ela seja 
assim. É mais cómodo. É mais consumível. Ninguém se implica. 

Fiz, no Io ano (por isso e que eu acho que o Io ano que foi rico), fiz um inquérito 
aos professores, a todos os professores deste centro, todos eles... E enviaram o 
inquérito onde eles diziam qual era a sua necessidade de formação. E nesse 
conjunto desse questionário que eu fiz aos professores, eu não lhe chamo 
inquérito, chamo-lhe questionário, em que tirei a 35 áreas, grandes áreas de 
formação e que consegui no Io ano fazer projectos de 25; isto é: apresentar 
projectos de 25. Portanto, a formação que eu apresentei, isto é, depois de 
apresentar as grandes linhas de orientação do centro, para ir ao limite das acções de 
formação, isto é, descer às acções de formação, fiz um inquérito aos professores e 
em 94 fiz também. Este ano fiz! Portanto, a formação que eu pus no meu plano de 
93, o primeiro ano que o centro existiu, todas as acções que estavam lá foram as 
acções em que os professores demonstraram que tinham interesse em fazer. (...). 
Quando este centro pediu e convidou aos professores deste centro que quisessem 
ser formadores do próprio centro e fiz a primeira reunião com eles, eu apresentei-
lhes precisamente o plano de formação para o triénio e disse-lhes qual era o nosso 
plano de formação, qual eram as ideias (e aliás já tinha sido aprovado pela CP e 
inclusivamente já tinha sido publicitado). E foi na base desse plano que realmente 
se estruturou o primeiro ano de formação. Mas deixa-me dizer-te: mas mesmo 
assim surgiram muitas sugestões de formação que não estavam inseridas dentro do 
nosso plano e que foi aceite e que foi melhorado e valorizado, como é lógico. 

Também fui sozinha. Um projecto solitário. Quer dizer, houve algumas ofertas de 
formação. Havia aqui nesta escola um grupo de pessoas ligadas à formação 
contínua. E foram elas que me empurraram para a direcção deste projecto. E 
depois apareceram imediatamente ofertas de formação desse conjunto de 
formadores. Houve outras que, pronto, tive que ir eu ao encontro delas. 
(...) apareciam aqui algumas acções que eu consegui integrar nas acções de 
formação que entretanto foram aparecendo (...). Portanto, eu integrei-as no plano 
as que foram aparecendo; e as que caíram, caíram por si, porque as pessoas 
entenderam que não conseguiam integrá-las no plano. Portanto, apareciam aqui as 
acções de formação, foram objecto de muita discussão, de muito diálogo, de muito 
partir de pedra e depois o projecto que entrou era diferente do que... E engraçado 
que houve projectos que foram apresentados em vários centros. Houve um que eu 
recordo que foi apresentado na F..., para o ensino primário; houve outro projecto, 
no caso da gestão da escola, que também fazia parte do plano de formação do C... 
E no entanto os projectos aqui são diferentes! Quer dizer, um projecto que está 
aqui é diferente daquilo que era apresentado nos outros. (...) nomeadamente a 
vertente prática que existe em todas as acções de formação. Aqui, um dos pilares 
deste centro é a formação centrada na escola (não é sentada na escola!). 
(...) Eu isso fiz um levantamento; fiz dois anos... (...). Foi através de 
questionário. E algumas reuniões. Com os professores do Io ciclo (que eu não 
domino muito bem) e então, aí, fiz uma reunião e ouvi... (...). Forneceu-me 
alguns dados que não estavam previamente definidos. Quer dizer: eu fui colher 
informações (...) que eu não tinha previamente previsto. [Questionário]: sozinho, 
não (...). Tem que ser complementado; mas acho indispensável. 

No primeiro ano foi conseguir reunir um conjunto de formadores que permitisse 
um plano de actividades. E confesso que, no primeiro momento foi (não foi 
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exactamente quem chegasse é que ficava), mas com alguma triagem, foi mais ou 
menos isso. E eu queria ter um plano de actividades suficientemente diverso, 
precisamente porque tinha todos os níveis de ensino, todo o tipo de escolas aqui. E 
eu queria ter um plano de actividades que fosse diversificado. Para toda a gente 
poder vir fazer a sua formação, não por obrigação mas com algum gosto. 
Portanto, a oferta de formação foi construída um pouco... Na Oferta Mesmo! [Que 
relação entre plano de formação e normativos de 94: prioridades, didácticas, 
metodologias...] Não. Não (...). Eu tenho da formação contínua de professores 
uma ideia diferente do formar para o fazer. 
(...) Parti de um questionário que fiz a todas as escolas para os professores 
responderem, pronto, que expectativas tinham e o que é que desejavam. Depois 
juntamos isso tudo e fizemos a nossa lista de prioridades. A lista ordenada 
conforme o número de respostas. E depois as prioridades do centro. Por 
aproximações. (...). A maior parte das pessoas queriam informática (...). Mas 
com a autonomia que eu julgava que tinha e com a confiança que as pessoas 
puseram em mim ao escolher-me para este cargo, eu achei que também podia fazer 
a minha leitura. 

A construção da oferta de formação partiu desse grupo [CP mais formadores ], em 
boa medida. Não na sua totalidade. Mas em boa parte. Digamos, na ordem dos 
70%.(...). Também, também tem. Mas não tem a ver só com recursos da minha 
área geográfica. A maioria é. Também depois outra componente, que é a 
componente das necessidades pontuais ou colectivas das instituições. 
Por exemplo: a escola "x", "y" ou "z" que tem um determinado tipo de necessidade 
colectiva (não individual, mas colectiva), em termos de formação entroncou nesse 
modelo e veio enriquecê-lo. Eu dou-te dois exemplos concretos: o F... precisou 
de, estava a querer construir um Centro de Recursos autónomo e foi-se arranjar 
uma formação na Unversidade de (...), que já tinha sido feita em (...), para ser 
feita aqui para a malta do F... Por razões de ordem meramente pontual não se 
levou a cabo. A malta da C... tem um projecto de escola centrado nos Direitos 
Humanos na Educação; foi-se buscar um homem da Universidade de U... para 
fazer um curso sobre os Direitos Humanos na Educação na C..., para os 
professores da C... Por acaso teve professores de outras escolas também a 
frequentar, mas especificamente na C... E isso não teve a ver com a CP. São dois 
exemplos. Há mais. 
(...) no fundo, aquilo que se tinha nas mãos, embora muita gente pensasse que 
eram necessidades, não eram! Eram expectativas; mais nada! E eram expectativas 
que nem sempre eram expectativas correctas sequer! 

A oferta actual foi construída por mim com base (...) já no contacto dos 
formadores conhecidos. Mas foi por mim e foi em 15 dias! Para a segunda fase foi 
em 15 duas e com algumas foi ..., bom: eu tinha um ou outro projecto que tinha 
aparecido e que estava aí na gaveta e com outros eu telefonei-lhes, falei com os 
fomadores: "olhe, meu caro, você tem esta formação e isso acredita-o para fazer 
formação nesta área; você tinha esta acção de formação mas o programa FOCO não 
financia isto; se você quiser colaborar este ano, olhe: construa-me, apresente-me 
um projecto nesta área". Fiz vários assim! Quer dizer: neste sentido também eles 
construíram o projecto. Mas não esta a lógica que colocavas... 

O primeiro plano e único que há (no fundo), foi elaborado por mim e apresentado 
para aprovação. Depois, portanto, o conjunto de princípios, métodos, foram 
elaborados por mim e apresentados à CP. Depois, as actividades, a formação... 
vivemos, nestes processos todos muito rápidos que tivemos, nós vivemos muito 
da oferta. Satisfizemos alguma procura. E desta mescla suponho que saíram umas 
coisas que permitiram receber três mil e tal contos! Isto assim. Muito cinicamente, 
mas foi assim. Quer dizer: nós tivemos acções porque se nos ofereceram para elas. 
Essas que nos ofereceram estavam de acordo com a vontade da Infromática, a 
maioria das pessoas queria acções na área da Informática; portanto, correspondeu a 
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um pedido dos professores. Depois, outras acções foram ofertas que nós 
aceitamos para ver e que a população-alvo aderiu. 

Neste concelho os directivos encontraram-se em Julho de 1992, começaram a 
pensar na formação do centro; esta escola tomou a iniciativa e a partir daí criou-se 
grupos de trabalho, a partir de Julho de 1992, que trabalharam até Novembro na 
auscultação das necessidade de formação: portanto, fizeram-se inquéritos à 
população a nível de todas as escolas. (...). Começamos a reunir com as pessoas, 
portanto, com os vários níveis de ensino de uma forma sistemática, tentando 
reafinar o plano para 1994. Posso dizer, portanto, que entre Maio e Julho de 93 
nós tínhamos definido o nosso plano para 94/95; (...), claro que o plano é para 
três anos, mas pronto: ajustado para 94; baseado exactamente nos contributos que 
as pessoas foram dando. Para isso precisamos de vários formatos: portanto, 
voltamos à edição de inquéritos a nível de escola, fizemos auscultações a nível dos 
"pedagógicos" e outra coisa interessante: fizemos encontros por amostragem. 
Fomos ao nosso banco de dados dos formandos, retiramos formandos anónimos, 
perfeitamente ao acaso e convidámo-los para estar connosco durante uma noite 
(...) a discutir a nossa prática de formação a avaliar a nossa prestação, no fundo. 
Isso foi extremamente interessante até para o formando anónimo: primeiro, porque 
recebeu uma carta, portanto.um convite nosso em casa, convidando-o para vir ao 
centro para avaliar a nossa prestação e sugerir ideias de novas acções... Isso foi 
muito interessante. Normalmente, os professores estão habituados a receber as 
coisas feitas, vindas de cima; não é? E então disseram: "era giro era se nós 
pudéssemos discutir lá na escola uma acção sobre... " Mas diga lá: tem ideia de um 
nome para essa acção?" "Há um formador óptimo que é fulano". De um momento 
para o outro, no ano seguinte, apareceu uma acção exactamente feita, portanto, 
voltada para aqueles interesses; (...). E depois, é claro, as pessoas (...) aderiram. 
Isso, mas há um aspecto particular das acções é que: normalmente, nós não 
estamos à espera que nos apareça um formador com oferta, nem pomos um 
anúncio no jornal dizendo "queremos formador para o centro, etc.". Não é assim. 
Pensamos na acção, estruturamos a acção e a seguir vamos à procura de formador. 
Quando vem o formador, dizemos: "temos esta ideia de uma formação deste tipo; a 
partir do esqueleto e da super-estrutura, a partir daí, o formador dá-lhe o corpo, a 
estrutura que entender. Pronto: e aí apareceram no nosso plano acções que são 
típicas, nossas, que são feitas de acordo com as necessidades concretas, o que é 
mais uma característica do nosso plano. E posso dar alguns exemplos: "A 
dramatização na sala de aula", portanto, foi feita à medida...; "A identidade do 
Professor", que agora o SPN oferece por todo o lado. É uma acção nossa. Foi 
concebida por nós, encomendada por nós a três pessoas (duas das quais 
pertenciam por acaso ao SPN) (...), portanto, foi uma acção que nós, no início, 
achamos que era fundamental no plano de formação haver uma acção que se 
chamasse "Identidade Profissional do Docente" e que questionasse a actividade 
docente em todas as suas componentes. Como essas quase todas as outras. Acções 
"carimbo" tipo "Avaliação Pedagógica", também temos, mas não... 

No primeiro ano teve que ser! Em 13 dias..., já havia formadores que se tinham 
inscrito e no Io ano, em 13 dias, foi realmente muito com aquelas pessoas com 
quem podia imediatamente contactar, para preencher os papéis... Agora este, já o 
plano de 94 que já estava mais enriquecido, mas que foi ao ar e o plano de 95 já foi 
feito por uma equipa de formadores que se constitui; dentro da nossa bolsa de 
formadores, temos (...) uma equipa de formadores que são pessoas que estão mais 
disponíveis, ligados aqui à escola, à F..., à primária C... e à D... (...) e a 
formação foi feita um bocadinho de acordo com as necessidades que eles 
encontraram na sua escola, limitadas (claro!) às didácticas... (...) Em relação ao 
ano de 1993 (...) tinha-se feito um inquéritozinho em que os professores 
mostravam as suas apetências, os seus interesses em relação à formação que o 
centro poderia possibilitar. Isso também foi uma ajuda para eu poder construir já o 
primeiro projecto. E depois... eu tenho a impressão que nenhuma escola que é 
associada ao centro tem projecto educativo ainda; estão todos eles ainda a preparar 
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o plano. (...)• Para o ano de 94 e 95 íamos fazer uma simbiose (...) entre o que o 
centro podia oferecer e o que as escolas também tinham para dar. 
(...) Nessa altura [1993] era membro da CP a directora do colégio F...(...) e ela 
tinha, para inaugurar o colégio, ela tinha feito um seminário em que tinha 
convidado assim uns tops de gama (...). E eles já lhe tinham dado os temas que 
iam tratar. E o curioso é que esses temas encaixavamse dentro das áreas de 
formação. E então como ela já tinha esse seminário todo contactado (...) eu (...) 
parti desse seminário; foi, digamos assim, o arranque do centro e depois a partir 
das linhas de força (como todas as áreas de formação) eu, a partir do seminário, 
fui retirar acções... 
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5. Principais dificuldades/obstáculos ao desenvolvimento do CFAE 

1 O primeiro grupo: é precisamente lidar com estas resistências. (...); sabia que não 
ia encontrar um grupo que me ia receber de braços abertos (...), obviamente que 
não era ingénua a esse ponto, mas não contei encontrar um grupo tão grande de 
pessoas que eu situo nesse grupo dos passivos e dos conformistas. Não contava 
com tantas resistências à reflexão! contava mais com aquele grupo (...) de colegas 
que eram resistentes (...) porque era alguma coisa que lhes estava a ser imposto. E 
que, portanto, não queriam ser obrigados a fazer formação. Por uma questão de 
creditação. E é! Obviamente que é! (...). Pensava que a minha dificuldade seria 
esta: convencer as pessoas de que era possível, e era possível através de grupos, 
de diferentes grupos de animação e tal...Mas não! Caiu-me isto tudo por terra! 
Quer dizer: o maior problema era, de facto, a passividade das pessoas. 
E, por exemplo, um indicador importante: que era o facto dos colegas chegarem e 
olharem para o plano de formação e não se interessarem pelos temas..., não se 
interessarem pelos conteúdos apresentados, mas sim pelas horas de duração. Isto 
é: hora de duração — quantos créditos? 
Portanto, iam mais nessa perspectiva. Quer dizer: quanto menos tempo, melhor. É 
para despachar. E iam pelo formador, também. Se conheciam ou não. E tinham 
azar, porque a maior parte não eram conhecidos. Se era simpático ou não. Se ia ser 
exigente na avaliação ou não. 
Em relação às escolas. Propriamente... ora vamos lá a ver: obstáculos? Não 
apresentaram; não inviabilizaram; mas também não foram, também não criaram, 
também não foram facilitadoras duma reflexão. 
Isto é: relativamente à escola (...) que eu já referi: eu estava a contar que aquela 
escola tivesse uma palavra a dizer e uma palavra com alguma consistência, porque 
tinha uma experiência. E que fosse capaz de dizer: "Nós queremos continuar neste 
âmbito da formação, porque é isso que temos vindo a fazer...", porque foi uma 
escola que, como em muitas, em que a formação em serviço, de facto, teve algum 
impacto e, a partir daí, criou-se uma dinâmica de formação e uma dinâmica de 
animação pedagógica muito interessante. Portanto, eu parti do pressuposto que 
aquela escola ia ser, digamos, quase que o piloto da formação. Mas não! 
Esvaziou-se! Nada de especial. Não ofereceram grandes obstáculos, mas também 
não introduziram... 
(...) Da parte das escolas há aí outra questão que eu penso que era importante...: 
ao nível das escolas, não senti (por exemplo: naquele auscultador das necessidades 
de formação) muito empenhamento. 
Quer dizer: houve uma resposta aos questionários, mas não houve grande 
empenhamento, não houve diálogo a partir daí. Nós fizemos o questionário, 
fizemos um tratamento, fizemos uma reunião para debater e para ver (...) o que é 
que estava de facto..., para tentar explorar mais os dados que ali tinha... Não! 
Quer dizer: foi responder, porque é mais um a que se responde... 
(...) Não. Não houve [articulação entre planos de formação das escolas e o 
centro]. Não havia planos de formação nas escolas. Havia, pontualmente, um ou 
outro plano de formação disciplinar, de grupo disciplinar. Que tinha sempre que 
ver com os estágios, com a supervisão dos estágios pelas universidades e eram 
coisas muito restritas. [Estarão as escolas receosas que o desenvolvimento dos 
centros possa ter implicações ao nível do seu funcionamento pedagógico?] Acho 
que sim. Acho que, digamos, será um dos fantasmas que estarão por aí, a 
sobrevoar... É o fantasma (...) do director ser alguém que aparece com algum 
poder a nível local. É o fantasma de que a formação possa pôr em causa as práticas 
das escolas. Ah! Isso claramente! Claramente!" E nota-se que, por exemplo, o 
CDs, os CPs (que é órgão de coordenação pedagógica da escola por excelência), 
dali, dos CPs, não saíram grandes coisas! 
Eu fui a alguns CPs, inicialmente, até a apresentar-me, a dizer o que é que a gente 
pretendia fazer, a nossa filosofia, que estávamos abertos ao diálogo, queríamos 
incentivar o diálogo e tudo isso... Só num CP é que eu ouvi um feed-back! Quer 
dizer: ouvi alguém dizer uma coisa. Dirigiram-me a palavra. Nos outros, toda a 
gente: "sim, senhor..."...(...). Não havia participação. Não havia... Calaram-se! 
E como te digo: numa escola, uma pessoa disse algumas coisas e (...) no sentido 
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de que não acreditava neste modelo. Isto era uma coisa de passagem; que isto 
rapidamente iria acabar, como muitas das experiências e que portanto não estava 
para se envolver. Claramente dizia isto. E acho que tinha toda a razão. 
[Ausência de resposta das escolas às medidas de controlo dos centros]: Isso é 
verdade. (...). Por um lado, a gente diz assim: "Foi pena, porque havia qualquer 
coisa que estava em marcha que terminou, que acabou, que se cortou e tal". Por 
outro lado, uma grande parte dos professores está a esfregar as mãos. 
[Atacam-nos]: Porque nós não fomos capazes de gerir a formação segundo as 
prioridades nacionais. Portanto, há aqui algo que é negativo, alguém que é para 
queimar, que é para cortar... 
(...) Recorda aqueles episódios (...) de informação e contra-informação, vindos a 
público nos jornais, de que os CFs iam acabar (...), a formação ia para as 
universidades, tudo isso. E evidente que isso, aqui, também teve expressão. A 
expressão foi no sentido: "Pois é, isto vai acabar com essa pouca vergonha"... 
(...). Foi ao nível das escolas que isto mais se sentiu. Lá está: aquele grupo de 
instalados que, claramente não estavam nada interessados na formação e que viram 
que o discurso de não participação e da passividade era uma coisa que não era 
valorizado e então o que é que adoptaram? Foram por este discurso, que é 
extremamente perverso, adoptaram o discurso de que os Centros de Formação não 
tinham condições para fazer formação com qualidade. Isto é: colaram o discurso ao 
discurso da ministra (...) e acharam que "sim, senhor: devia passar para as 
universidades". E lá a instância própria e que, portanto, os CFs... 
(...) Eu não vejo (...) que tenha surgido da parte dos professores alguma reacção a 
estas modificações [do Regime Jurídico e do PRODEP]. Nenhuma! Pelo 
contrário! Quer dizer: as pessoas até vão aos CFs... Abrimos prazos para as 
inscrições nas acções e as pessoas muitas vezes perguntavam:^ "Mas isto é para 
começar mesmo?!" É gozo! "Isto é para começar mesmo ? É que se for para 
começar mesmo (e a piscar o olho...), eu inscrevo-me já! "Porque sabem também, 
lá está, estratégias de sobrevivência. 
E isto é muito interessante também analisar: as estratégias de sobrevivência das 
pessoas. Sabem que agora o facto de se inscreverem, de alguma maneira dá-lhes 
um certo sossego, porque se inscrevem e se não se realizar a acção está lá a sua 
inscrição, que lhes permite a passagem de escalão... E alguns já jogam em 
inscrever-se em acções que não são as ditas prioritárias. Claramente isto! Mas isto, 
a gente pega nos papéis e vê! 
(...) neste momento só o que está definido a nível nacional, as prioridades, é que 
vão ao CCPFC! Quantos projectos não existem... e nós tínhamos um projecto 
interessantíssimo que aglutinava todos os níveis de ensino e as escolas que 
quisessem aderir e já havia muitas instituições — um Círculo de Estudos (CE, 
numa fase inicial; depois projecto; havia a integração de várias modalidades...), 
que ia envolver um grande número de escolas e de professores... 
Pelo facto de não ser possível dizer assim: é nesta área concreta. É uma 
miscelânea, é uma intervenção, é... digamos, uma formação pruridisciplinar. E 
não era possível definir qual era a área, porque havia muitas coisas que iam 
emergir no processo. 
Este projecto não passou, sequer, para acreditação. O próprio CF queria que ele 
fosse acreditado para, com dinheiros que neste momento tem, desenvolvê-lo. Mas 
não foi possível. Não seguiu o processo para acreditação. 
Portanto, há aqui impedimentos de algumas instituições, obviamente estão a 
regular o sistema, (...), querem controlá-lo e não querem que, de facto, mesmo 
utilizando a prata da casa e os poucos dinheiros que os CFs têm, que eles 
desenvolvam projectos autónomos. Há um centralismo muito grande! 
(...) Depois, há todos os constrangimentos do processo. Uma pessoa pensar que 
iria ter tempo para incentivar dinâmicas de formação nas escolas, dar a volta às 
escolas e criar nas próprias escolas dinâmicas... Não consegui fazer isso! Era 
absorvida com a máquina de papéis que vinham a pedir isto e aquilo. E mesmo 
assim eu passava-os para o lado (...). Não era eu que resolvia essas questões, mas 
que não deixavam muito tempo para respirar (...). Eu rejeitei sempre isto, mas a 
verdade é essa, quer dizer, eu rejeitei sempre ser gestora, executora e acabava por 
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ser. O que é que fazia? Pouco mais do que isso se fazia. E não senti que as 
iniciativas que desenvolvi junto das escolas tivessem eco. 
Houve uma iniciativa (...) que começou de uma forma muito interessante, que foi 
debater os projectos de área-escola das diferentes escolas do concelho. Começou 
muito bem. Caiu logo a seguir! Pensamos em vários debates e os debates serem 
dinamizados pelas escolas. Nós fizemos o primeiro, como pontapé de saída; um 
grupo alargado; professores representativos de várias escolas; pronto: de alguma 
maneira congregar e fazer grupos de trabalho. A partir daí cada escola iria fazer os 
seus projectos ou reflectir os seus projectos, enfim debates deste tipo. (...) 
Ninguém mais, ninguém foi capaz de dizer: somos nós os primeiros, somos nós 
os segundos, somos nós os terceiros. Caiu! (...) Penso que os professores do 
ensino secundário (...) é o grupo mais passivo. E o grupo que valoriza mais a 
dimensão disciplinar; a capela; o seu grupo; a formação nas universidades; 
desvaloriza os formadores (...). 
Os professores da escola-sede fizeram formação, mas a grande maioria não fez no 
Centro de Formação. 
[Professores]:... Não queriam! Porque não queriam! E portanto, não tinham 
grandes ideias. Não houve nada que me possibilitasse grande discussão. Era 
discursos... em algum momento achava até (...) numa ou noutra reunião (...), que 
estava a passar um bocadinho ao lado. Quer dizer: que as pessoas achavam que 
aquilo que era assim, que era para se fazer, que fizesse lá como eu achava melhor e 
com as condições que se tinha..., que depois eles viam, se gostavam ou não. Não 
estavam interessados na discussão. Senti isso. Uma grande resistência é que não 
estavam interessados na discussão. E isto também senti, inicialmente, na CP. Faça 
lá como achar; você é que sabe...; o que achar é o que está bem (...). Mas não é 
só: eu acho que os professores (...) estão muito instalados! E nota-se isso em 
determinados grupos, em determinados níveis. Nomeadamente o secundário é um 
nível instaladíssimo! 

A grande barreira foi, de facto, o CF não ter perspectiva de realização financeira e, 
por esse motivo, não ter o apoio logístico que era necessário ter à partida. Nós 
tivemos apoio logístico e apoio financeiro mas quando as acções já estavam no 
fim. Portanto, numa situação de tensão muito grande, porque estávamos a lidar 
com muitas verbas e não havia quem assumisse a responsabilidade dos 
pagamentos. As coisas andavam um bocado à responsabilidade do centro. Isso 
para mim é que foi mais melindroso. (...). Portanto, a barreira logística, 
administrativa do centro e uma procura de formação, não por necessidades de 
formação mas por necessidades de créditos dos professores frustrou, logo à 
partida, qualquer expectativa que o director do centro tinha acerca da construção de 
um plano de formação dentro das linhas que ele achava que devia ser feito; 
portanto, ficando condicionado, de certa forma, às imposições administrativas e 
financeiras e às próprias escolhas dos professores que queriam a vida facilitada. 
(...) A formação dos professores, na minha maneira de ver, não se podia pautar 
pelas regras que estavam definidas para a formação dos Jovens a nível da 
formação profissional. E a formação contínua acabou por se pautar por essas 
regras. Penso que é um dos grandes inconvenientes da formação que se fez. (...). 
E um conjunto de regras que nos foram definidas, umas pelas proibições que nos 
eram dadas e outras pelo próprio funcionamento do processo, impediram-nos de 
realização das expectativas que nós tínhamos acerca da formação. (...). No fundo, 
o plano de formação acabou por ser um plano semelhante de formação 
profissional, muito parecido com a formação usada pelo FSE. E não uma 
formação contínua como eu pensava que devia ser feita. 

A distância do Porto. Em que eu via que outros centros eram, digamos, tinham 
muitas mais facilidades porque iam lá todos os dias, porque não tinham 
dificuldades. Aqui as dificuldades eram postas por telefone e depois eu era o 
chato, que estava sempre a telefonar. 
Desinteresse da Comissão Pedagógica — tenho que fazer tudo. Se o ME quisesse 
realmente que os centros funcionassem bem punha um funcionário, ainda que 
fosse pago pelas verbas do FSE. Dava encargos, mas dava muitas mais facilidades 
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para um indivíduo pôr em andamento tudo isto. (...). E agora estão a esmagar os 
centros em que até aqui se lhe dava uma percentagem de 25% e agora não dão nada 
e os centros vão ficar sem verbas e então não têm hipótese nenhuma. 
Isto está completamente dependente do trabalho esporádico do funcionário A ou B 
ou C, que o indivíduo lhe dá algum dinheiro (que também agora lhe reduziram 
drasticamente!) e que também não desperta o interesse às pessoas. Pronto: isto é 
uma maneira de, digamos, do director ser o faz-tudo, tem que ser o o faz-tudo. 
É o faz-tudo... E acaba por as pessoas se chatearem, uns vão embora, outras 
vêm... (...). E também o mau funcionamento do FSE, verbas que vêm tarde, 
financiamentos tardios, tudo em cima da hora, guardam sempre tudo para a última 
da hora, em que a gente tem de fazer tudo em xis dias, até tal dia porque se não 
fizer, ardeu!... 
A alteração da lei: sim. Piorou a situação. As exigências, nomeadamente para os 
formadores foi... 
(...) a noção de levar os créditos vê-se... e que não altera nada das práticas. Como 
é uma obrigação, como são necessários créditos, a formação é vista, encarada 
como uma grande chatice... e que nem sequer deixam aproveitar os oito dias 
consignados para a formação e só as acções (só são finaciadas se forem 
normativas); é um acréscimo... Acho que isto de ser obrigado... O ser humano é 
um insatisfeito: se tiver um ferrari quer um helicóptero, se tiver um helicóptero 
quer um avião... Mas também se o indivíduo for obrigado a... é quando tenta 
fugir. (...) E aquilo que eu estou sempre a bater na tecla com o presidente do CD 
(e não quero criar atritos, porque eu podia fazer o Centro de Recursos noutro sítio, 
porque aqui continua a não me dar espaços...), como continuam a não me dar 
espaços, sinto-me nesse aspecto falhado. Porque é uma coisa que eu quero. É uma 
coisa que faz muita falta, porque os professores do Io CEB não têm nada na escola 
(...). Portanto, uma sala ficar livre para que os professores pudessem ir lá (...). 

O primeiro e talvez aquele que... um dos que me preocupou mais: o da parte 
financeira da escola-sede. A parte da gestão, digamos, porque a escola em si não 
conseguiu entender muito bem qual o que papel na formação. Também não tinha 
pessoal talvez à altura, inicialmente; embora o pessoal seja o mesmo, mas pelo 
menos agora quer! E inicialmente não queria! Foi-lhe imposto (...) um tipo de 
trabalho que eles dizem não terem sido consultados para..., como não foram 
remunerados e passaram a ter um acréscimo de trabalho, também não aceitaram. 
E daí, eu, por exemplo, inicialmente, sempre que quis qualquer trabalho de índole 
administrativa, eu que não sabia sequer escrever à máquina, neste momento 
escrevo à máquina, faço trabalho no computador, faço tudo! 
Acho que uma das maiores dificuldades foi precisamente não haver estrutura! 
Embora eles queiram uma escola-sede para ter essa estrutura, mas as escolas-sede 
não estavam também preparados para fornecerem certo tipo de trabalhos que elas 
deveriam assumir. E essa foi a maior dificuldade. Pelo menos a inicial. Agora está 
tudo mais ou menos... 
Em questões pedagógicas? (...) Uma das dificuldades que eu fui sentindo foi os 
professores estarem revoltados com a formação presente. Não querem ser 
obrigados. A imposição que lhes foi feita para eles poderem progredir na carreira 
terem de ter os créditos — pelo menos na sua maioria, não é?—, é como digo: há 
sempre alguns que o fazem mesmo independentemente de precisarem até de 
créditos para progressão na carreira. Fazem-no, porque já o faziam habitualmente. 
Mas esse número é bastante reduzido. E daí, também ser muito difícil, às vezes, 
não digo convencê-los, mas pelo menos sensibiliza-los de que a formação é mais 
do que a obtenção de créditos. 
(...) Na verdade, o que muitos me dizem é que "o dinheiro que eles andam a gastar 
com a formação (...), se gastassem a equipar as escolas... (...). Eles arranjam 
sempre... 
E eu penso que (...) se começou também de uma forma um bocado errada. Devia-
se ter começado por incentivar os professores... 
(...) E nota: eu tenho sempre dificuldade em encontrar às vezes formadores para 
determinadas áreas, principalmente para algumas áreas, como as áreas de 
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expressão e os professores sentem até bastante necessidade de formação nesses 
campos. (...) Falta de apoio do resto dos elementos da Comissão Pedagógica. 

Primeiro, dificuldades mais práticas. 
Precisei de utilizar o computador (...), era um instrumento de trabalho que eu nem 
sequer sabia abrir. E como sou um bocadinho arrojada e tenho a mania de entrar na 
aventura comecei a usá-lo. Agora fiz uma acção de formação, mas quando fiz a 
acção eu já o usava. Na óptica do utilizador eu já utilizo bem o computador, 
porque fui tentando, porque eu senti uma necessidade... (se não estava tramada!). 
Eu não podia estar à espera de ninguém, eu não tenho aqui funcionários comigo, 
eu é que lanço as acções no computador (...). 
(...) E como gosto muito de Matemática (fui sempre muito boa aluna), dediquei-
me à Contabildade. 
Portanto, eu hoje discuto com este e com aquele... nas primeiras reuniões a que 
nós iamos e que falávamos das acções, etc., aquilo para mim era tudo igual ao 
litro! Eu tinha que levar o F... comigo, porque as pessoas falavam e (...) eu nem 
sequer..., eu não tinha dificuldade, porque eu também não sabia. E quando uma 
pessoa não sabe nada não tem dúvidas. (...). Eu não gosto de estar a navegar em 
águas que eu não conheço! 
E então fui para a secretaria; meti-me com a senhora da secretaria; com eles os dois 
do conselho administrativo; fui perguntar a outros lados; quis saber como é que 
era. Comecei a 1er aquela história... Hoje, eu já vou a qualquer lado e já discuto, já 
sei o que estou a discutir. 
E uma das que eu não consigo ainda resolver é fazer entender aos professores do 
concelho que o centro é um local deles. Isso para mim, no meio disto tudo, era o 
mais importante. Era que os professores sentissem que..., membros..., 
construtores do seu processo de formação. E custa-me muito; 
eu tenho ido às escolas... vou aqui, ali e acolá; vou à sala dos professores: 
converso com um, converso com outro; depois também tenho sentido uma 
dificuldade muito grande que é ... um elemento da CP que representa as escolas do 
2° CEB (...), houve aqui uma escola que já vai no terceiro; outra também já vai no 
terceiro; e não sei como é que foi escolhido, não foi bem escolhido e tive que repor 
a situação, porque achei que não estava bem e eles agora escolheram, realmente, 
um elemento do Conselho Pedagógico. 
Mas dá-me a sensação que a CP (alguns elementos) acham que não têm de fazer 
nada. Quando eu entendo que a CP deveria ser na sua escola ser mesmo o elo de 
ligação com o CF. (...). Depois não há, aqui no centro, não há aquela imagem 
perfeita do que a escola quer, do que a escola precisa e depois as pessoas também 
não têm a imagem do que o centro é. 
Eu não concordo com esta maneira..., com esta estrutura toda! 
Das escolas e quase de tudo, começando por discordar pela forma como isto foi 
feito, no início; 
também não concordo com este financiamento assim. Acho que isto vem subverter 
todo este processo aqui. 
Não concordo com os créditos para a formação. Acho que o professor que devia 
vir para a formação porque sentia necessidade de se valorizar. E 99% vem mas é 
atrás de um certificado, senão não vinha. 
(...) eu achava que era assim: primeiro era preciso que isto fosse independente, 
tivesse uma estrutura toda independente. Não estivesse ali dependente duma 
secretaria que está sobrecarregada de trabalho, que não me veja como chata quando 
eu quero as coisas (e não é má vontade da parte das pessoas da secretaria, que são 
simpáticas); Simplesmente, eles este ano perderam 4 elementos e passado 3 ou 4 
dias deram-lhe 4 que não percebiam nada daquilo. Deram-lhes cabo da vida deles 
ali dentro; e a minha — eu também apanhei por tabela! (...) Eu ando com tudo para 
a frente e depois emperra. Emperra, porque realmente as pessoas não têm 
capacidade. Ora bem: se isto fosse uma estrutura diferente, em que o centro fosse 
uma entidade mesmo a sério, jurídica ou lá como é que era e (...) tivesse uma 
dotação de tanto, eu achava que era muito mais económico... Eu fazia estas acções 
todas que tenho aqui com muito pouco dinheiro. 
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(...) E depois é tão burocrático, tão burocrático que eu (...) podia ir comprar uma 
impressora, por exemplo, ao Jumbo ou à Macro, por muito, muito menos dinheiro 
do que àquelas empresas a quem eu peço as tais propostas. 
(...) Eu achava que era assim: o centro tinha uma dotação tal; e geriam esse 
dinheiro. E no fim eram responsabilizados por esse dinheiro... e eu acho que a CP 
e o centro, se trabalhassem a sério, assim de facto faziam as coisas muito mais 
bem feitas (...). Por exemplo: uma coisa (que é praticamente quase impossível; 
agora, este ano, já é), os Círculos de Estudos que, para mim, pelo menos a nível 
do Io CEB, é uma das coisas que tem dado um resultado. Ninguém propôs em 93. 
Porquê? Ou pouca gente pegou, porque eles no FOCO diziam que a gente não 
podia pegar, porque depois não havia..., não estava regulamentado ainda. (...). 
Eu, parto do princípio de que era possível a gente chamar ao centro as pessoas e 
elas fazer a formação que queriam, dentro do que precisavam e nós discutir com 
eles..., sem aquele: "Tens que fazer até Maio!" Ou: "tens que fazer até Junho!" 
Não! Fazia-se quando fosse possível; quando fosse preciso! Aqui não: fazemos 
tudo de afogadilho; depois não respeitam os prazos. Nós vamos enfiar a formação 
toda de um ano inteiro em cima de um espaço que, às vezes, coincide com os 
tempos piores nas escolas: reuniões de turmas, final de ano (...). Isto para mim é 
um entrave, é um entrave! 
(...) Eu penso que isto tudo, esta formação toda que está para aqui montada, estes 
cursos todos que foram montados, são todos a pensar numa situação económica e 
nunca nada disto está feito a pensar no professor, na sua actividade pedagógica e 
na sua formação. Está tudo deturpado. 

O director de centro é uma pessoa isolada; eu sinto-me só muitas vezes. Há uma 
certa solidão e isso creio que é um obstáculo de certa forma grande. 
Nós somos o Centro de Associação de Escolas e ele devia efectivamente... 
porque, pronto: houve aqui uma subversão! Isto pegou de estaca. Não foram, 
efectivamente, as escolas que se movimentaram para que aparecesse um CF. Foi 
necessário as escolas associar-se para dar corpo ao centro, o que é uma coisa um 
bocado diversa. 
Portanto, eu tenho tido uma grande preocupação em que as escolas sintam que o 
centro é seu. Mas... não posso dizer que esta ideia que seja uma ideia que esteja, 
digamos, arreigada. Não está! 
O centro é uma coisa que existe e que os professores têm que lá ir, porque têm 
necessidade de uma determinada credibilidade, são obrigados! Há o carácter da 
obrigatoriedade. 
Felizmente (...) dentro pelo menos de um vasto sector que é o do Io CEB e o pré-
escolar, de certa forma, também, têm (...) aqui uma pessoa em quem eles, penso 
eu acreditam, porque me conhecem doutros meandros, porque estou convencido, 
hoje, que se fosse um professor dum outro nível de ensino a questão ainda era 
uma questão mais... Quer dizer: ainda há alguma afectividade; aquilo que eu sinto 
é que apesar de me sentir alguém que está distante (e eu sinto isso: estou só e 
distante)... 
[Normativos] Acho que sim [muito limitativos]. E com o novo regime acho que 
ainda mais. Depois também há outra coisa que eu sinto e que é: dá-me a impressão 
que estamos a prazo! 
Ligou-se todo este edifício da formação aos fundos estruturais; (...) e criou-se as 
expectativas junto dos professores; somos constantemente confrontados com isto: 
"há dinheiro, vai-se fazer; mas isto quando acabar o dinheiro vai acabar". Não sei 
se vai ser assim se não vai... Não sei se depois haverá força para que se sedimente 
de tal maneira que seja um movimento imparável, (...). Houve que aproveitar 
dinheiros exteriores para implementar modelos de formação, um bocado à 
semelhança dos modelos de formação profissional noutros sectores de actividade; 
(...) quando esses dinheiros terminarem, se calhar, o estado não assume como 
importante a formação de profesores e se calhar deixará cair tudo. 
Não sei se nos concelhos de maior dinamismo alguma coisa vai ficar de forma a 
que seja um movimento irreversível. Para isso, é preciso nomeadamente que as 
escolas e os professores assumam isto como seu. Que é isso que eu tenho algumas 
dúvidas... 
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Os constrangimentos administrativo-financeiros e as regras do jogo sempre 
constantemente mudadas, os prazos de financiamento que nunca são cumpridos, 
são constrangimentos que te abafam. 
(...) quando tu estás a ver quando é que se paga a um fornecedor ou como é que o 
tipo que te está a telefonar a perguntar se já veio o dinheiro, não estás a pensar 
como é que vais divulgar um documento, como é que podes animar ou mobilizar 
ou passar uma informação sobre uma coisa qualquer... 
Outro é, no meu caso, alguma escassez de recursos humanos ao nível da 
formação, de formadores. 
Por outro lado, outra das grandes questões é, digamos, uma certa apatia da CPa. 
(...). Não há uma implicação de fundo na concepção e na discussão. 
(...). Outro dos constrangimentos é a própria mobilidade dos professores. 

A grande dificuldade que eu tive aqui no CF foi a sede. 
No início, quando a CP ainda não tinha o director eleito, esta escola ficou como 
sede, porque estava mais centralizada e quando o director foi eleito e começou a 
trabalhar, a escola não aceitou ser sede. (...). A escola não estava preparada, CD e 
CA e toda a secretaria não estava preparada para dar apoio ao CF e como tal sentiu 
responsabilidades a mais sem minimamente estar informada para elas. 
Nomeadamente, o presidente, do CD que é meu amigo e diz-me: "F..., eu não te 
quero cá, porque não quero o centro aqui". (...). Reuniu-se a CPa para ver se 
havia outra escola que me quisesse receber, dado que ainda não se tinha criado as 
infra-estruturas e era mais fácil. Nenhuma delas me quis receber e eu acabei por 
ficar aqui. E hoje é totalmente ao contrário: essa dificuldade que CA e CD tinha foi 
ultrapassada com o passar dos tempo e verificou que as responsabilidades são 
deles mas também ... pronto, ele começou a ter uma certa confiança no director de 
centro e hoje já não tem dificuldades em assinar seja qual for o papel, mas naquele 
início passava três dias... levava os papéis para casa... 
A segunda grande dificuldade que eu senti foi por parte da (...) Direcção Regional, 
que nunca nos apoiou em nada. Pelo contrário, pedia-nos papéis. 
Pediam-nos que a gente mandasse para lá quais eram as candidaturas que tivemos, 
o plano de formação, tudo isso foi enviado. Mas nunca tivemos o feed-back 
disso... Eu, pelo menos aqui no centro, nunca tive. Não sei se os outros tiveram. 
A terceira foi, realmente, pela instituição FOCO (...), a nível (...) do critério de 
selecção da formação que nós enviávamos para lá e que eu nunca soube qual foi o 
critério que eles tiveram de apoio financeiro às acções. Até hoje estou para saber. 
(...) Hoje, nós sabemos pelo despacho, pelo menos a nível de primeiras 
prioridades já estão definidas; naquela altura não havia prioridades nenhumas. Era 
o projecto, apresentávamos o plano. 
E depois também foi os financiamentos. No próprio FOCO foi o financiamento: 
atrasado; grande dificuldade e comunicação com o organismo FOCO. (...). Creio 
que hoje já não se justificava. 
(...) exigiam-nos, mas nunca nos diziam as coisas por escrito. 
(...). Nós ficamos a dever aos fornecedores muitos anos (...) e ninguém nos 
respondia, ninguém nos dizia, "sim, senhor, vocês vão ter o dinheiro em tal mês". 

Foi realmente os processos administrativos e burocráticos. Foram esses, aliás, os 
únicos. De resto, foi o projecto mais bonito e que eu me envolvi. 
Eu penso que ao nível administrativo-jurídico, quando eu digo burocrático, sinto a 
falta de uma equipa, aliás, um gabinete jurídico. Eu ando a dizer isto em todas as 
reuniões a que temos ido, que não se justifica uma equipa jurídica para um centro 
só, mas justificar-se-ia (...) um gabinete jurídico a tempo parcial, uma avença 
qualquer, para o conjunto dos CFs, porque eu tenho tido muitas dificuldades de 
interpretação dos diplomas (...). Eu tenho dificuldade também por falta de tempo; 
quer dizer: não quer dizer que seja só porque eu não sou técnica jurídica, mas sinto 
a necessidade de uma estrutura técnica que não tenho. E essa estrutura técnica 
também integra a parte jurídica, porque há grandes paradoxos entre o ordenamento 
jurídico e o sistema adminitrativo que temos; portanto, nomeadamente, no domínio 
das autonomias... Depois: há um paradoxo que tem determinado um desgaste 
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grande a nível deste centro (...), que existe entre os normativos do FSE e os 
normativos da Contabilidade Pública Nacional, porque são incompatíveis. 
. Os normativos do FSE dizem que tens que pagar dentro de 30 dias após o 
depósito na conta. A lei que regulamenta a contabilidade pública isso não é 
permitido, porque as verbas são depositadas, passam para o orçamento privativo 
da escola e depois é aquele processo Kafkiano, que eu te digo que ainda é ao 
abrigo do diploma dos anos 30. Depois tem de ser depositado, tem de ser 
requisitado de novo, etc., etc.. É impossível fazer esta tramitação dentro de um 
mês. 
Depois aquela outra que o FSE exige que se gaste primeiro e se receba depois. Em 
termos de contabilidade pública isso não pode ser assim. Nós estamos sempre a 
gastar sem saber as dotações. (...). Porque se não gostássemos não recebíamos. 
Em termos de contabilidade pública é exactamente o contrário. 
Porque, se calhar, eu nem quero ter autonomia financeira (...), porque eu penso 
que o director do centro nem sabe no que se está a meter! (...). O que era preciso 
era haver uma regulamentação que articulasse o funcionamento entre o FSE (...) e 
a Contabilidade Pública. 
(...) Em termos jurídicos está tudo bem: tu é que propões as verbas, portanto... 
essa autonomia, isso já te garante a autonomia em termos pedagógicos... 
(...) Eu tive autonomia para fazer o plano, para desenvolver o plano. Agora... 
depois, é evidente que ninguém tem autonomia quando não tem autonomia 
financeira... Quando eu digo autonomia financeira... isto é, se realmente as 
prioridades no domínio do financiamento não são definidas por aqui é evidente que 
eu já não tenho autonomia pedagógica; o meu plano foi perfeitamente amputado! 
E eu protestei; porque o meu plano não era uma mera soma de acções. Era muito 
mais do que isso! Portanto, o meu plano foi feito numa perspectiva holística, 
portanto, o plano..., não podia haver uma entidade estranha que diga "eu corto 
aqui, ou corto acolá". 

Foram de ordem administrativa... Dificuldades, logo: poder central ! 
O relacionamento com eles, com as pessoas com quem nós tínhamos que 
contactar, não em termos pessoais, mas a ausência completa... Eles sabiam tanto 
ou menos que nós. Eu senti, em muitos momentos, que nós éramos capazes mais 
depressa de dar o salto para a frente do que eles. (...) Eles é que estavam lá a dar a 
ordens! Pronto: dificuldades: do poder central: nas indefinições, nos nornativos 
( . . . ) . 
[Estrutura do centro: director — cargo unipessoal]: Pois. Logo isso. E nós 
lutamos durante muito tempo por uma equipa. E eles disseram: "arranjem os 
vossos assessores; isso é convosco!" E aí a DREN tinha um papel importante: 
"não vão ter; não vão ser pagos; atenção!... Atenção!..." Até que tiraram isso. 
Portanto, lembras-te que inicialmente estava previsto um conjunto de assessores? 
Eu, aí, ainda bem que falaste nisso, porque eu sou contra (ainda não tinha aqui 
falado, parece que não, mas... por omissões podia parecer que concordava...), eu 
sou contra um director. Eu como na prática nunca funcionei assim (...) acabei por 
me esquecer disso, mas o que é certo é que na lei está assim. É um director. Como 
eu sou contra um director de uma escola, portanto, eu creio que devia ser uma 
equipa; se calhar as pessoas escolhidas por nós. Porque não? Alguém tem que 
escolher, porque se nós formos eleitos... 
Do poder central já está visto que havia uma indefinição... 
Eles não conseguiram resolver esse paradoxo da contabilidade pública e do FSE e 
atiraram para nós a resolução de coisas irresolúveis. 
Portanto, era gravíssimo. (...). Nós incorremos em riscos (...), quer dizer, eu 
sinto que fiz coisas que não devia... 
[sobrecarga das escolas-sede]: olha, aqui... não acho... no meu caso. 
Em termos do que está legislado é! E mais: não há reforço, não há apoio 
administrativo; eles sabem em que condições as escolas trabalham e, realmente, há 
uma sobrecarga. 
[implementação do projecto]: Eu não tive tempo. Eu não cheguei a sentir (...), 
sinto que há uma subversão do espírito com que se poderá fazer formação 
contínua, tendo em vista a necesidade dos créditos, mas (...) aqui na escola a 
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prioridade, a seriação das pessoas não se fazia em função da necessidade de 
créditos. 
...) aqui no centro, decidiu-se que não era a necessidade de crédito que ia fazer 
entrar um professor em determinada acção; era a sua vontade de entrar e, como 
tinha que haver alguma coisa para os seriar fomos pela regra da colocação a nível 
nacional. 
(...) É que houve pessoas, já no fim da carreira, que tiveram vaga; mas é 
engraçado, houve pessoas que no início vinham e diziam abertamente "Eu venho 
para aqui porque preciso dos créditos!" e quando acabava as 60 horas era 
completamente diferente! As pessoas tinham gostado imenso, passaram foi por 
uma experiência enriquecedora e "ainda bem que sim!" E isso prova que não foram 
só so créditos que os professores... Também pode ser um dos obstáculos ao 
desenvolvimento do projecto. Eu não o senti. 
A burocracia foi um obstáculo terrível. 
Porque eu sentia muitas vezes que me gastava (eu e todos!), que me gastava com 
coisas, com volumes de trabalho em termos burocráticos, de papéis, de ... repara 
que só este ano — a menina que está aqui já brincava: "há um mês que já não nos 
pedem mais nenhum boletim de formador!" Repara que foram três este ano! Num 
espaço de Outubro a Janeiro! (...). Quando eles dizem que não, que querem 
diminuir e que o Conselho foi extinto para diminuir a burocracia... 
[implementação do projecto]: (...) o primeiro ano foi gasto em pôr de pé um plano 
de actividades (não um plano de formação, foi um plano de actividades). No 
segundo ano, quando se ia dar o passo seguinte estivemos parados, mandaram-
nos estar quietinhos, a gerir o que está para trás. Agora continuo... Agora 
continuo pior: tinha um plano 94/95 e foi para lá; as que reuniam condições (...); 
eram um conjunto determinado e desse conjunto eles disseram-me: "tu fazes esta, 
aquela e aqueloutra!" E eu, de um universo de dois mil professores tenho três 
acções de Io ciclo que nem consegui encher duas turmas! Porque já não tenho 
formandos. Já o ano passado foi o que fiz mais, foi Io ciclo! Quer dizer: eu não tive 
hipótese de intervir, de interferir na escolha do que eles chamaram primeira fase. 

11 Foi a gestão económica. Foi o grande obstáculo. 
Não porque eu não estivesse à espera daquilo que ela na realidade foi, mas 
sobretudo porque fui extraordinariamente desgastante sob o ponto de vista 
psicológico. E eu disse isso quando me candidatei com 40 acções de formação: 
"eram para ser financiadas 15 ou 20". Aliás, os projectos em todo o mundo são 
assim. A gente já faz uma candidatura de uma determinada amplitude para 
conseguir obter 50%, 30%, 70%, 40%. Depois depende do valor e da qualidade 
da candidatura. 
Eu apercebi-me ao fim de pouco tempo que o modelo ia ser assim: o modelo não 
tinha a ver com qualidade (...), mas o modelo tinha a ver com cobertura e com 
racionalidade, racionalidade geográfica (se quiseres...). Quer dizer: se um CF 
tinha não sei quantos formandos, ia ter não sei quantos de verba; se tinha menos 
iria ter outra...; que eu aceito, embora não me pareça o mais importante, mas que 
aceito. Era uma política inicial que não..., discutível, mas não contraditável. E até 
aí, tudo bem; aliás, na primeira fase, penso que as coisas começaram a funcionar 
muito bem. Penso que as coisas começaram a funcionar muito mal, foi quando me 
fui apercebendo sucessivamente que havia metodologias que não eram seguidas da 
mesma maneira para toda a gente. Segundo: o que normalmente nos era exigido — 
era exigido. Mas aquilo que nós podíamos exigir, normalmente nunca era 
cumprido. 
. depois, quando começaram a aparecer alterações, ou seja, quando nos é dito uma 
coisa e nos é escrito outra; 
. depois, quando se começou a falar muito nas entrelinhas; 
. depois, quando se começaram a fazer afirmações de corredores... 
(...) a partir daí começou a haver um desgaste muito grande porque quer se queira 
ou não, um director de CF é também responsável economicamente por um 
determinado tipo de questões. Quer ele queira, quer não. Porque ele propõe a 
movimentação das verbas do CF 

82 



(...) O desgaste, sobretudo..., o que é que me estoirou, ao nível da formação? O 
que é que te desgastou? O que te desgastou foi: este papel: não; e agora não é bem 
assim; agora tem de mandar outro igual a este com uma linha no fundo. E depois 
tem que mandar esse com uma linha no fundo, mas aquela linha que mandou não é 
como a gente pediu. E um bocadinho mais ao contrário. 
Mas coisas deste tipo eram normais e delas farto estava eu. Foi pelo modo como as 
coisas aconteceram. Eu estou convencido que houve muito amadorismo no nosso 
debate, mas estou convencido que ainda houve mais amadorismo da parte de quem 
controlava o processo! 

As dificuldades que fazem parte da natureza do trabalho eu não tenho que me 
referir a elas — ignoro-as. E, portanto, as outras são muito poucas. Sâo de 
natureza infra-estrutural. Portanto, são as que têm a ver com a ausência de... uma 
estrutura física, de uma estrutura administrativa, capaz de... mínima..., também 
uma estrutura humana... Aguentar a diversos níveis a construção de umna coisa 
que tinha muitas... que, para funcionar, tinha muitas insuficiências. Para te ser 
absolutamente franco, esse foi o meu problema fundamental. 
[figura unipessoal do director]: Não reflecti sobre isso. (...). Eu, para te ser 
franco, penso logo a níveis inferiores. Mais simples. 
É terrível ter que conceber um projecto de formação e ter que o dactilografar! Quer 
dizer, e ter de preencher o formulário! 
Já começo por aí. (...), é claro que, teoricamente, a lei diz que os serviços 
administrativos da escola-sede são os serviços administrativos do centro. Só que, 
nos prazos, na lógica, na velocidade a que nós tínhamos de trabalhar, se eu 
entregasse efectivamente aos serviços administrativos essa componente do 
trabalho, tu sabes o que é que acontecia!? Acontecia que o projecto, pronto, ficava 
parado por ali num pantanal em que não há saída; as escolas têm imensas 
dificuldades; passaram aí, até recentemente, enormes dificuldades com 
funcionários. Portanto, não tinha nenhuma hipótese. E esse, para ser franco, foi o 
meu problema fundamental. 
(...) Um stafe administrativo e uma estrutura física... Repara: agora já existe, eu 
tenho aqui um computador, etc., mas no início não havia nada! 

A nível institucional os obstáculos têm sido imensos. Totais. 
(...) procurei evitar ao máximo que isso transpirasse para o exterior, mas era 
inevitável que transpirasse. Para a CP, formadores..., que começaram a aperceber-
se que, afinal, as minhas energias e as minhas preocupações já estavam a ser 
demasiadas com determinados problemas...: uma declaração que tem de ser 
autenticada; aquele problema financeiro com isto e com aquilo... Quando eu, a 
certo momento, estou a telefonar aos formadores mais a pedir (...) elementos 
administrativos, mesquinhos (...), começaram a aperceber-se que havia muitos 
entraves, muitos problemazinhos desta ordem e que as minhas preocupações (...) 
eram de outra ordem: as coisas estarem organizadas, não fugir nada... dessas 
pequenas coisas. 
A nível local, digamos, a questão da mudança de director colocou-se também, 
porque a sede foi na secundária da (...), que tinha um mínimo de instalações e por 
uma questão até de trabalho e de funcionamento e de acompanhamento, dava muito 
mais jeito que fosse aqui. 
Também colocaram-se problemas específicos de mudança de gestão (...). 
Portanto, acabei por vir para aqui. 
Tem uma grande vantagem que é conhecer os cantos da casa e a confiança mesmo 
com a gestão da escola (...); isso foi extraordinariamente vantajoso e foi isso que 
me trouxe para aqui. Por outro lado, tem aquela desvantagem que é estar em 
família e a gente não tem a figura tutelar que vem de fora e que tem uma certa 
forma de pressão para reivindicar um determinado espaço. 
Eu tive, tive dificuldades, isto é, a escola está instalada e aparece agora algo 
exterior que procura espaço, mesmo físico. 
(...) Inclusive, a nível administrativo. 
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Porque o administrativo tem muita dificuldade em encaixar toda esta estrutura. 
Além de não ter formação (...) ou informação, tinha uma sobrecarga de trabalho 
que as pessoas viam muito mal; portanto, era natural que reagissem. 
(...) O que eu acho é que há um descrédito quase total do "pára-arranca" que nos 
criaram. 
Na altura em que se criou toda uma dinâmica e uma perspectiva positiva de 
formação surgiu logo a ideia, em 1993, que o FOCO faliu, já não vai haver nada. 
Portanto, sendo assim, afinal, isto é uma brincadeira. Andaram aí a brincar à 
formação, aos directores, tanta coisa e afinal isto é... Não acreditam! De maneira 
que a divulgação da primeira formação pelas escolas já caiu um pouco quase 
como, criou já um certo impacto quase negativo: "afinal, sempre vai haver! Que 
chatice! Pelo menos tenho de me inscrever. Só espero não ter o azar de ser 
seleccionado. E ainda por cima agora vou ter de mudar de escalão, mudo a partir 
de Janeiro..." (...). Criámos e colocámos muita formação no terreno, criou-se a 
dinâmica (...), as coisas até correram bem (...); vai-se dialogando, houve uma 
certa abertura, as pessoas de todas as escolas começaram a trocar experiências, a 
conhecerem-se...(...). Surge a segunda queda! 94: formação: e agora, quando é 
que é o próximo? Quando há? Há ou não há? Não sei. Esperemos que haja, 
porque há isto, é possível que haja, não sei se vai haver, mas também nos 
próximos tempos não vai haver. Não sei quando é que vai haver. 
Esta imagem que se transmite: olha, eu não seu quando é que vai haver formação, 
nem sei se vai haver, nem sei quando... Criou novamente o descrédito! 
(...) E isto é que eu penso que tem criado um desgaste, não tem permitido dar 
continuidade ao trabalho ou desenrolar um trabalho que as pessoas vejam que é 
normal, limitado e de começar a criar outros níveis e outras dinâmicas de 
formação. (...) Portanto, acho que este "pára-arranca" tem sido desastroso. 
(...) há um descrédito que, inclusive, me invadiu. 
Como é que eu posso trabalhar não sabendo que as coisas se podem desenrolar 
normalmente? (...). Estou à espera que seja Abril de 94? Ou em Maio? Em Junho? 
Em Julho? Em Setembro? Convocam-me para uma reunião em Novembro e 
dizem-me: se quiseres é agora! (...); E depois vou ter de andar a fazer, de alti
falantes a toda a gente a propagar: "É agora! Vai começar! A certo momento está 
ridicularizado e está esvaziado o meu papel de intermediário nisto. Onde é que está 
o meu papel com alguma perspectiva em termos formativos? Quando me 
ridicularizaram e puseram-me aqui como intermediário, com o apanha-bolas! 

A nível institucional... Ora bem, temos várias instituições, temos os regulamentos. 
Os regulamentos foram coarctados: não foram cumpridos. 
A nível da estrutura do FOCO também só financiou um terço das acções 
propostas. E alguns critérios que, enfim, que nem sempre..., porque nós não 
fomos dados nem chamados. Foi ao telefone: "Era melhor aprovares esta ou 
aprovares aquela; olha, manda esta e não mandes aquela..." num critério de que as 
altas entidades, virando tudo do avesso, aprovariam isto e não aprovariam aquilo. 
Agora, com esta restrição, através do despacho famoso, às Matemáticas, às 
Línguas e às Físicas, também... 
Por outro lado, a falta de diálogo entre as instituições... há um certo diálogo, mas 
o diálogo é sempre num sentido: eles ajudam-nos a fazer aquilo que eles querem. 
Eu tive aqui uma guerra por causa de uma acção que estava apontada para xis 
horas e de lá: "não pode; não pode ser; tem que ser com tantas horas; tem que ser 
menos..." 
(...) Um dos obstáculos que eu considero importante (...) que é a relação entre os 
créditos e a formação. 
A formação não é livre. Desde que a progressão na carreira seja sujeita à creditação 
e esta à formação... acabou-se! 
Misturam-se os dois pontos. 

Agora, em relação à escola: dificuldade de instalações. 
A colaboração tem sido interessante. Não é das melhores, mas... Esta sala era a 
sala de fumo dos professores. Ganharam uma certa aversão ao CF e, volta e meia, 
ainda cá vinham... Mas obrigou-me (...) a esperar até ao fim do primeiro ano, até 
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passar o ano todo, para ter sala. Eu ia lá para cima, para uma sala e sempre que cá 
vinha, montava e desmontava a tenda. (...), claro que nunca tive uma funcionária a 
tempo inteiro; não era possível, isto aqui não movimenta o suficiente. Agora sim, 
possivelmente já podemos ter... só que arranjamos uma gestora para a parte 
financeira e a senhora depois foi para um emprego de jeito e vinha para aqui à 
noite, mas não fazia nada — não nos encontrávamos. A secretariar, esta moça que 
está ali, que está no SASE, volta e meia vem de boa vontade, mas como há limites 
de verbas... (...) E esta sala quando vem cá o inspector é ocupada por ele. Eu 
estive quase três semanas sem entrar aqui: estava aí a fazer um processo. 
(...) Temos dificuldades dos formadores, também; 
no fundo, alguns têm uma formação muito tradicionalista e as metodologias 
empregues são, às vezes, muito saturantes... (...). Eu também acho que devo dar 
uma certa liberdade, os formadores são responsáveis! Ainda por cima são 
acreditados. 
Outra dificuldade e que surgiu agora foi das pessoas, de facto, inscreverem-se e 
estarem mortinhas pela declaração e não pelo certificado. 
(...) Houve pessoas aqui que quase se atiravam a uma formadora. Porque as 
pessoas estavam inscritas e quando se fez, chamamos essas pessoas! E as pessoas 
já não queriam vir, porque já tinham o papel. É a formação imposta! 
Outro género: as dificuldades de meios (...): sobretudo instalações. 
As acções têm de ir todas para o Sábado. E muito violento! (...), porque não pode 
ser de outra maneira. (...) Se pudesse haver instalações poderia ser de outra forma 
( . . . ) . 

A principal dificuldade resulta de quem concebeu isto, de facto, não tem noção 
nenhuma do que isto é, portanto, ou do que isto seria na prática. Quer dizer: quem 
concebeu em termos de legislação, em termos de estrutura, reportando-nos de 
novo aos documentos preparatórios. 
Aí, percebia-se que ia haver a nível regional um centro de formação de professores 
e eu sempre pensei que era uma instituição autónoma financeira e 
pedagogicamente. Quem legislou perdeu a cabeça completamente e não tem noção 
nenhuma do que é ter um órgão como este (...) com um orçamentos como teve em 
1993, da ordem dos quarenta e tal mil contos, ligado administrativamente a uma 
escola que tem um orçamento equivalente a esse em quatro ou cinco anos! 
Quer dizer: não faz sentido um homem só, que é o director, a responder por tudo e 
mais alguma coisa (...) no que diz respeito à formação de mil e tal professores de 
um concelho, sozinho! Sem uma estrutura de apoio, sem personalidade jurídica, 
sem..., a questão dos equipamentos estarem afectos à escola-sede... Quer dizer: 
não faz sentido de modo nenhum! 
(...) se davam, se reconheciam idoneidade aos professores para estarem à frente de 
um CD de uma escola, também deveriam reconhecer idoneidade aos professores 
para estarem à frente de um CF, com autonomia financeira e administrativa. 
[Esta situação] Não afectou tanto [o trabalho] como poderia ter afectado, porque 
(...) eu tive um CD que estava ao meu lado; houve um que, mais tarde, saindo do 
directivo, veio a integrar a minha equipa (...). E só por isso, só porque tive um 
directivo que me reconheceu confiança absoluta para avançar a vários níveis e 
porque contínuo a ter um directivo que é amigável e que me reconhece confiança e 
competência para muita coisa (e) que me dá uma margem de manobra de modo a 
que possa trabalhar. 
Se eu tivesse para cada situação que preciso, por exemplo, se é preciso um 
orçamento para aquisição de um equipamento; evidentemente que aquilo é da 
escola, mas se calhar quem o redige sou eu; evidentemente, quem o assina é a 
vice-presidente, mas antes de assinar lê o que está lá, mas não perde tempo a 
pensá-lo nem a promovê-lo nem a mandá-lo bater à máquina, nem nada disso. 
Portanto, com a equipa, no fundo, eu simulo uma autonomia administrativa que 
não tenho. 
(...) Cada CF teria autonomia administrativa e financeira para..., teria os seus 
espaços, para poder gerir os seus espaços e gerir a formação. (...), deste modo, 
podíamos não ter todos os constrangimentos que resultam da ligação entre o centro 
e uma estrutura administrativa de uma escola sobrecarregada que não tem hipótese 
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nenhuma de responder, muitas vezes às necessidades da própria escola, quanto 
mais às do centro. 
[Formação/progressão] sem dúvida. Isso é outra componente, penso que não faz 
sentido. A obrigação de formação penso que traz consigo a institucionalização 
da... deixa-se de procurar formação porque se tem gozo e procura-se porque se é 
obrigado. 
Claro que (...) relativamente a isso há que dizer (e isso é um aspecto que 
normalmente nunca é focado, nestas alturas) é que não é obrigatório! As pessoas 
são obrigadas a progredir o que é um facto é que devem ter direito a progredir. 
Os obstáculos que encontrei ao desenvolvimento desse projecto foi, realmente, 
tudo da parte da Administração Central. (...). E estes bloqueios todos, estes 
recuos, estes avanços; pára-avança; avança-pára... 
Se bem que eu diga que não tenho nada a apontar à escola-sede, que tem sido 
impecável comigo, eu acho que os centros deviam ser dotados de personalidade 
jurídica. Que nós devíamos ser umas instituições, se bem que funcionássemos 
adstrictos a uma escola, termos desde funcionários administrativos até à própria 
contabilidade ser própria do centro. 
A questão da contabilidade é (...), que é incrível conseguir harmonizar as normas 
do FSE (que são up-today) com a Contabilidade Pública, cujo decreto mais novo 
que eu encontrei é de 42 (39,33..., é uma maravilha). Não há possibilidades de 
adequação! E isso é já um emperro no funcionamento do centro, porque se tem 
que estar a esperar prazos... 
[Formação/Progressão]: (...) também acho que esse erro (...) é um erro da 
Administração Central. 
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6. Projecto pessoal e prática: que relação? 

Não. (...), logo no início, tive que fazer algumas negociações. E se calhar, em 
termos de projecto pessoal, eu centrava o meu plano de formação todo em 
modalidades de formação que fossem mais próximas da auto-formação e, 
portanto, seria mais ao nível das oficinas, dos projectos, dos círculos de estudos; e 
eu fiz, claramente, a opção de ser um plano equivalente..., equivalente, melhor, 
mais até ao nível dos cursos de formação. Portanto, houve que ceder em muitos 
aspectos, em vastíssimos aspectos. 
Depois, há todos os constrangimentos do processo. Uma pessoa pensar que iria 
ter tempo para incentivar dinâmicas de formação nas escolas, dar a volta às escolas 
e criar nas próprias escolas dinâmicas... Não consegui fazer isso! Era absorvida 
com a máquina de papéis que vinham a pedir isto e aquilo. 
partida não os concretizava. Achava que estava a ser uma mera... Eu rejeitei 
sempre isto, mas a verdade é essa, quer dizer, eu rejeitei sempre ser gestora, 
executora e acabava por ser. O que é que fazia? Pouco mais do que isso se fazia, E 
não senti que as iniciativas que desenvolvi junto das escolas tivessem eco. 

De certa forma, o projecto pessoal estava afastado, um bocado, das imposições 
(...) que nos foram feitas. Portanto, eu estava à espera duma maior liberdade de 
actuação em termos da formação dos professores e que se afastasse duma sujeição 
burocrática a planos de formação dos quadros comunitários, mais destinados aos 
jovens e não aos professores. A formação dos professores, na minha maneira de 
ver, não se podia pautar pelas regras que estavam definidas para a formação dos 
jovens a nível da formação profissional. E a formação contínua acabou por se 
pautar por essas regras. Penso que é um dos grandes inconvenientes da formação 
que se fez. (...). É um conjunto de regras que nos foram definidas, umas pelas 
proibições que nos eram dadas e outras pelo próprio funcionamento que nós 
tínhamos acerca da formação. No meu plano pessoal que eu achava que devia 
concretizar em termos de formação dos professores. No fundo, o plano que 
formação acabou por ser um plano semelhante de formação profissional, muito 
parecido com a formação usada pelo FSE. E não uma formação contínua como eu 
pensava que devia ser feita. 

[Prática efectiva está longe das ideias que defendes?]: Está! Claramente! 

Não Isso não me sinto [Violentada]. Até porque eu, nesse caso, já tinha desisitido. 
Já tinha desistido mesmo. 

Ora bem: eu não concordo com esta maneira..., com esta estrutura toda! Das 
escolas e quase de tudo, começando por discordar pela forma como isto foi feito, 
no início; também não concordo com este financiamento assim. Acho que isto vem 
subverter todo este processo aqui. Não concordo com os créditos para a formação. 
( . . . ) . 

Se me perguntares se eu estou totalmente satisfeito com aquilo que estou a fazer eu 
digo que não. Pronto: é evidente que não me sinto realizado em relação, digamos, 
a alguma expectativa que criei em relação ao que isto poderia ser e àquilo que eu 
estou a sentir que é. Pronto: não estou, digamos, realizado. Também, se calhar, 
compreendo que o tempo, digamos, da experiência também não é assim tão lato 
que me permita, desde já, ter um desencanto total e não saber como é que isto vai 
evoluir. (...). É evidente que os normativos têm evoluído no sentido de cada vez 
mais controle, mais regulação, portanto, dos processos, mas também creio que 
terá de haver um trabalho da nossa parte, não diria corporativo mas, pelo menos, 
ao nível dos centros, dos contactos, das fontes 
Posso adiantar: nós estamos já aqui a fazer uma coisa ao nível Vale do Sousa e 
Baixo Tâmega, que é um protocolo de cooperação e de colaboração entre os 
centros para tentarmos, digamos, furar algumas..., é abrir algumas portas que, 
neste momento, isolados, se calhar, não conseguimos. 
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Neste momento estamos a trabalhar nesse sentido, nomeadamente criando recursos 
e troca de recursos que possam fazer com que fique algo que vá para além daquilo 
que está regulado. 

Eu penso que, muito honestamente, razoavelmente longe. Mas também devo 
reconhecer que aquilo que eu referi em relação ao Io ciclo, sobretudo, esteve algo 
perto daquilo que eu vou, que eu fui tentando definir. (...). Portanto, aí, e se 
calhar foi um pouco o que funcionou ao nível daquilo que é a minha concepção da 
formação contínua. Penso que podemos ir mais longe. Tenho alguma expectativa 
em relação ao projecto que apresentamos ao UE, que é um projecto muito simples 
(...), que tem uma lógica (...) em que a gente tem funcionado. 
Um grupo animador de projectos vai propondo animações ao longo do ano. Há 
escolas que aderem ... mas as escolas não têm participado muito na dicussão da 
concepção das coisas e na sua avaliação. Este ano, então, para ultrapassarmos essa 
fase, concebemos um projecto de dias comemorativos que tem uma lógica muito 
simples: ela não é uma comemoração escolar; é uma comemoração comunitária. 

Sim! Dentro do que nós fizemos (não do projecto, porque o projecto era um 
projecto para incluir todos os professores do centro, dado que eu fiz uma ficha do 
professor de todos os professores deste centro e não consegui); mas realmente do 
terço que eu consegui fazer com os professores corresponde àquilo que eu pensava 
depois de apresentar o plano de actividades e de formação do centro. 
Correspondeu perfeitamente. 

Não, não, não senti [discrepância entre ideias pessoais e a prática efectiva]. Porque 
conseguimos estar sempre a reflectir ... nós mesmo em... o nosso círculo de 
estudos da comissão pedagógica e dos formadores e tal... era nesse sentido, era 
estarmos sempre a reflectir sobre o que se ia passando. (...), fazendo a reflexão e 
vendo se realmente as coisas estavam a decorrer, como é que seriam ajustáveis, 
etc.. 
(...) O meu plano, uma das vertentes do meu plano era criar necessidades de 
formação nos professores. Esse era um dos pilares deste projecto: era criar 
necessidades (...). Mas eu criei necessidades! Eu na minha CP, a minha CP tem 
necessidades que nunca julgou ter! 
[Questão da discrepância entre o tempo e o espaço da formação e o da sua 
aplicação]: Eu tenho tentado fugir, quer dizer, não sei... Penso que, nesse aspecto, 
que temos certas margens de autonomia e de liberdade. 
[Efeitos nas práticas]: Ai, acredito! Imediatos, imediatos, não. Mas já há... Eu se 
não acreditasse [bis) no carácter transformador destas acções de formação eu já 
tjnha mesmo ido embora, não tinha ficado aqui os três anos (...). (...) Acho que as 
minhas acções tinham um valor intrínseco em si ! 
(...). Houve pessoas que..., transparece na sua avaliação, as pessoas realmente 
transformaram-se! Transformaram-se porquê? Elas passaram a ver, a olhar a sala 
de aula de outra maneira! (...). O que é que transparece dali [avaliações feitas por 
questionário]? É que as pessoas entraram com uma motivação, que era os créditos! 
Mas a acção... Se eu não acreditasse que a acção tinha um valor intrínseco, 
portanto, independentemente das pessoas que lá vão... E as pessoas foram e 
saíram de outra maneira. 

Não. Foi-se afastando. Cada vez mais. 
(...). Uma pessoa ao acordar, de manhã, com um sol muito limpo e vestir uma 
roupa de verão e a seguir vem uma chuva que te dá cabo de tudo. É um bocado 
isso que eu senti no dia-a-dia. (...). Acabei por me desgastar com os impasses, as 
limitações, as... E a ter que gerir este compromisso. E acabei por parar naquilo 
que era o melhor da formação. E disso eu me penalizo. E isso vou ficar com essa 
manchinha em mim toda a vida. Não consegui implementar realmente uma 
dinâmica de centro. Sei que houve razões, mas o que é certo é que não consegui. E 
dessa culpa ninguém me livra. Apesar de ter razões objectivas! 

88 



11 

12 

13 

14 

15 

16 

Sim, sim. Sempre. Sim. Mas isso é maneira de ser. Esteve sempre. Esteve 
sempre. Ah! Nas escolas? Nos cursos pessoais? Sem dúvida. Houve pessoas que 
passaram a gostar mais de mim, outras passaram a gostar menos e tal; mas nunca 
me senti violentado. Não, não. Quer dizer: porque eu sempre lutei contra eles, 
percebes? Quer dizer: violentado no sentido de que eu queria fazer coisas que não 
pude? Obviamente que sim. Agora, violentado no sentido de estar a fazer coisas 
que não gostava e tal, não. 
Quer dizer: no momento em que eu me senti mal, fechei a porta. Não saí, 
porque... Ah! É importante dizer-te isto, porque se calhar é um dado que te falta: 
eu pedi a minha demissão em Setembro do ano passado!... Portanto, não foi há 
dois dias. Eu pedi a minha demissão em Setembro do ano passado. E a minha CP 
disse, mandou um ofício à DREN a dizer: "confrontados com o pedido de 
demissão do Sr. Fulano de Tal, entendemos não lho conceder, solicitando-lhe a 
permanência até ao final do mandato". E eu, em função desse pedido, decidi fazê-
lo. Não até ao final do mandato mas até Junho deste ano. Portanto e eu quando 
efectivamente me senti mal em relação a este filho..., bati com a porta! Pronto: e 
por uma questão de respeito para com as pessoas que me convidaram para ocupar 
o cargo, mantenho e assumo a responsabilidade naturalmente até ao fim. 
Por isso é que eu não me sinto, de certo modo, violentado. (...), eu fui sempre 
muito coerente com aquilo que defendi. 

Acho que esteve sempre suficientemente próxima, apesar de todas as dificuldades. 
E se me tivesse distanciado para lá do limiar de tolerência já não estava cá. 

Sim [estava distante]. E sinto que não..., há um descrédito que, inclusive, me 
invadiu. A ponto de ... Como é que eu posso trabalhar não sabendo que as coisas 
se podem desenrolar normalmente? 
Vou trabalhar... Estou à espera que seja em Abril de 94? Ou em Maio? Em Junho? 
Em Julho? Em Setembro? Convocam-me para uma reunião em Novembro e 
dizem-me: se quiseres é agora! Portanto..., por amor de Deus! E depois vou ter de 
andar a fazer, de alti-falantes, a toda a gente a propagar. E agora! Vai começar! A 
certo momento está ridicularizado e está esvaziado o meu papel de intermediário 
nisto. Onde é que está o meu papel com alguma perspectiva em termos formativos? 
Quando me redicularizaram e puseram-me aqui como intermediário, como apanha-
bolas. 

Não... Eu aqui..., eu senti-me a brincar..., quer dizer: eu, há bocado, disse e 
repito: eu ainda estou para conseguir o primeiro dia e chegar aqui e fazer o que 
quero. Porque tenho logo um data de papéis inúteis a exigir que se mandem a 
declaração da declaração da declaração... e carimbado e tudo mais, Noventa por 
centro não. As funções que eu entendo que devem ser as do CF. 

Sim. Esteve sempre próxima. 
Sim. [Plano desenvolveu-se apesar dos constrangimentos]. 
[Implementação do projecto]: Muito daquilo que queria, portanto, mas por 
exemplo, portanto, para nós era suposto termos há um ano em funcionamento em 
pleno o Centro de Recursos. E não temos; estamos agora a começar, digamos, 
com a reprodução e com a primeira mediateca. (...), gostaríamos de ter o dobro 
das instalações que temos. É não temos, porque precisávamos de mais espaço de 
formação. (...).Penso que está conseguido, digamos, numa percentagem positiva. 
Não digo que seja boa ainda, mas pelo menos, portanto, grande parte, uma boa 
parte. 

Como directora de centro, acho que fui [violentada]! Acho! Por exemplo: este 
plano de formação que eu fiz para este ano — fui mais do que violentada; fui 
violada por ele! Porque não era aquele plano que eu queria fazer. E aquela 
imposição e daquela maneira tão escandalosamente prepotente que nos foi posta 
por aquela senhora dona não sei quantos Machete... lembras-te daquela reunião em 
que às tantas disse: "O Estado é que manda; o Estado é que diz; e vocês ou querem 
ou não querem". 
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(...) A minha vontade... só não atirei com tudo ao ar, porque disse assim; vamos 
lá a ver, também há um centro que foi formado e que é preciso ir para a frente; e 
foi mais pelos meus colegas aqui do centro, pelas escolas associadas do centro, 
pelo próprio centro em si que eu fiquei... Porque a minha vontade, quando vim 
dessa reunião, era escrever ao Director Regional a pedir a demissão. 
As acções que eu mandei (...) foram acções feitas com qualidade; escolhi 
criteriosamente os formadores (...) e as acções foram passadas a pente fino e têm 
qualidade. 
Isso é uma coisa independente. Eu posso estar a sentir-me violentada por um 
projecto que até pode ser óptimo em termos de formação; só que não era o projecto 
que eu queria fazer! E não era para onde eu queria levar o meu centro! Eu e a CP 
(...). Todos queriam que este centro se voltasse para as tecnologias para a vida 
activa. 
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GRELHA DE ANALISE DAS ENTREVISTAS 
BLOCO C 

- Como perspectivam o futuro do CFAE e a formação dos professores -

1. Recandidatura em 1995 - Razões apontadas 

Não. Não. Não, porque já disse que me sentia muitas vezes violentada, porque as 
últimas medidas são medidas extremamente ofensivas e, portanto, acho que não 
tem nada a ver com os pressupostos de um modelo de formação que já 
identifiquei. Não quero continuar a colaborar com uma formação por catálogo, por 
prioridades definidas a nível macro; não acredito numa formação virada 
meramente para a formação da especialidade, no âmbito das didácticas. 
Acho que os professores portugueses precisam disso; obviamente que sim; mas 
precisam muito mais de uma reflexão ao nível de outras dimensões, 
nomeadamente ao nível das áreas das ciências da educação, que não são 
valorizadas neste momento, estão totalmente postas de lado. Aliás (...), a própria 
desqualificação dos formadores relativamente à licenciatura em Ciências da 
Educação que, de formador especialista passou a não ser considerada habilitação 
para ser formador. (...). Mas esta valorização das didácticas (...), do virar 
novamente a formação para os saberes escolásticos propriamente ditos, sem uma 
análise mais complexa do acto educativo, sem equacionar as variáveis todas que 
estão em jogo (...), não acredito; não acredito nesta formação! Portanto (...), 
abandonei. 
Abandonei por essas razões. E há outras. Essa, digamos, que é uma razão de 
princípio (...): tomar consciência de que não há condições para desenvolver um 
projecto congruente com os meus princípios de formação. Depois, há outros 
aspectos; por exemplo: a consciência também de que o grupo (...) de directores de 
centro também ser um grupo pouco interessado numa reflexão e pouco interessado 
em tomar posições no sentido de continuarem a valorizar as dimensões da 
formação e são muito mais agarradas a questões de melhores condições de 
desenvolvimento dos projectos mais ao nível dos aspectos administrativos, da 
gestão administrativa. (...). Não há uma preocupação, a nível de grupo, de 
reflexão em termos pedagógicos e, portanto, acho que não estou a fazer nada. Não 
sou boa gestora!... 

Estou a pensar recandidatar-me uma vez que, apesar de todas estas contradições, 
houve já um envolvimento pessoal e penso que há tempo e espaços para manter 
um determinado empenho pessoal e criar formas de formação alternativas. Quer 
dizer: termos que admitir que haverá sempre brechas que o sistema nos deixará 
para haver compensações pessoais e realizações pessoais ao nível da formação. 
Portanto, é essa a minha expectativa e que, eventualmente, me levará a 
recandidatar-me. 

Estou muito indeciso. (...), a continuidade por mais três anos no CF... Há 
algumas questões pessoais que podem decidir um bocado isso. Mas, portanto, se 
não fossem essas questões pessoais eu, decididamente, não continuava. Não 
continuava, porque eu aqui (...) acabo por ter formadores por solidariedade, mas 
também não quero sobrecarregá-los ao ponto de, digamos, de incidir sempre em 
favor e estar a prejudicar a vida deles (...). 
Se eu soubesse, à partida, que não tinha grandes problemas de formadores nos 
moldes das alterações ao 249 eu era capaz de continuar. Mas também sou capaz 
por razões de ordem pessoal. 
(...). Pronto: é uma questão pessoal que não tem a ver aqui para o caso, mas não 
estou a ver grandes perspectivas aqui para o centro, com formação assim 
esporádica. Dar uma acção porque aparece um formador... Portanto, eu queria era 
jdar uma certa continuidade. 
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(...) Porque, penso eu, por... um círculo de amigos que eu tenho (...), estou 
convencido que ninguém era capaz de fazer tantas acções de formação como eu fiz 
até aqui. E sair agora também saía bem, fiz o melhor que pude, formação não 
faltou de qualidade e não sei que mais. Daqui a três anos, se calhar..., o ME ainda 
piora as coisas (o que não me admira nada), depende muito também... 

Eu, recandidatar-me, não (...). Para já não estava a pensar ficar como directora do 
centro. E evidente. A partida, por acaso e nesta conversa que tivemos, o facto de 
ser renovável e o ter de desistir, talvez por uma questão um bocado pessoal — eu 
nunca desisto de nada! 
Acho, quer dizer, faz parte um bocado de mim: desistir não está muito nos meus 
horizontes, seja do que for. Acho que depois de assumir, acho que devo tentar... 
só se não for mesmo capaz (ou me sentir incapaz) e, nesse caso, também não era 
tão masoquista para estar aí a... 
Mas, sendo assim, ainda não sei qual vai ser o meu futuro. Eu pensei que, à 
partida, em 95, estaria liberta de qualquer compromisso como o centro e nesse 
caso não me voltava a candidatar. 
(...) acho também que deve ser dada oportunidade a outro, porque alguns pensam 
até que o trabalho é assim tão fácil e que as pessoas que estão à boa-vida; 
portanto, eu acho que eles até deviam assumir, que era para ver até o trabalho que 
se desenvolve. 

Não! mesmo que não fosse para a reforma, não me recandidatava. Não, porque 
me decepcionou tudo isto. Estou completamente decepcionado! E não é só o 
decepcionada. Porque eu podia dizer assim: estou decepcionada mas vou dar a 
volta. Mas é impossível dar a volta num contexto em que não nos deixam dar a 
volta! 
Mesmo que eu quisesse modificar e aquelas ideias que eu tenho, cá dentro, pô-las 
cá fora e fazê-las vingar..., acontecia o quê? Alguém me cortava as asas! Por isso 
vou embora. 
E como te dizia há bocado, nós ainda temos outra coisa contra nós: é que os 
directores todos não são um todo. E como não são um todo, é muito difícil a gente 
fazer abortar um processo que está errado. 
Era preciso... Para isto mudar e tomar aquela feição de formação contínua de 
professores e deixar de ser uma maneira do Estado dar menos dinheiro ou impedir 
que as pessoas sigam determinado ciclo, que não seja uma coisa com carácter 
económico e financeiro, tínhamos nós, directores de centro, todos, de bater o pé, 
fazer os professores ver como é que vão as coisas, passar-lhes a mensagem, 
depois bater todos o pé, mas a sério, porque senão..., aquele que aquele que no 
meio deste contexto todo quiser bater o pé e dizer o que pensa é triturado. 

Neste momento não tenho uma posição muito definitiva, mas equaciono essa 
hipótese. É possível. 

(...) eu penso que o processo não vai evoluir muito. Do sistema vamos ter 
constrangimentos financeiros (...), administrativos. Espero..., quer dizer: a gente 
sabe que, inevitavelmente, nos próximos meses, haverá mudanças. (...). 
Provavelmente vamos receber um balãozinho de oxigénio por um ano. Não sei se 
alguma abertura (...). De qualquer maneira, a minha expectativa é relativamente 
baixa em relação a isso. 
(...). Eu acho que a candidatar-me vou investir naquilo que tenho investido com 
uma tentativa de fazer... Sei lá? De mobilizar mais ou tentar criar mais alguma 
animação; não sei como ainda. Não sei que mecanismos é que tenho que usar nas 
escolas do 2° e do 3o ciclos. Principalmente na do 3o ciclo, que é a escola-sede. 
Sei lá? Julgo que há coisas que têm a ver com uma intervenção pedagógica para a 
qual não tenho legitimidade. 
(...) Neste momento estou mais inclinado para me recandidatar. Mas tenho ainda 
algumas questões que tenho que resolver. 
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Não. Sinceramente... Eu, em 94, apresentei... Pus o lugar à disposição da CP à 
espera que viesse o novo despacho da formação contínua, o novo decreto-lei; 
quando ele surgiu disse à CP que não queria continuar, porque eu não concordo 
com ele; pessoalmente, não concordo. Creio que destruiu todo o meu projecto, 
que eu tinha de três anos; e a maior parte dos centros que eu conheço. Neste 
momento não me recandidatei nem me recandidato; só vou dar continuidade mais 
um ano para que o centro não encontre vazio, dado que houve um candidato a este 
centro e a CP não aceitou. Só essa razão porque eu fico; senão eu desistia. 

Não me vou recandiatar. Acho que devem vir pessoas mais novas e que tenham, 
que estejam mais descansadas do que eu, porque eu não aguento mais. É mesmo 
uma questão física. Eu fisicamente não aguento este desgaste. A manutenção deste 
espírito e desta forma é superior às minhas capacidades. Eu não consigo dar 
resposta, eu não consigo. Noites perdidas. Eu não aguento mais! 

Não penso recandidatar-me pelo seguinte: o perfil que eu estou a concluir ser o 
perfil para um director de centro, não corresponde ao meu, porque eu não quero 
ser um mero executor do... 
(...). Eu começo, realmente, a ver que hoje não há lugar aos grandes entusiasmos 
e às coisas feitas com amor. Não há! 
[corredores de liberdade]: Já não tenho força, se calhar, para o ocupar, para os 
preencher. Aí, se calhar, a culpa é minha. Já não tenho..., apanhei muita 
porradinha, M. estes dois anos; sinceramente! Muita, muita porradinha! 

Sim. Sim. [não me recandidato]. Posso-te dizer que haveria uma hipótese da 
minha recandidatura: era haver uma revolução. Ou seja, pegarem no 249 e 
deitarem-no fora. 
(...) A senhora ministra (...) entendeu, juntamente com os seus conselheiros, que 
a formação contínua que não devia fundamentar-se num determinado conjunto de 
vectores. Devia sim noutros. E politicamente, com toda a legitimidade democrática 
que tem, decidiu e mudou. (...). Mudou o quê? (...) Mudou: 
- a existência de um órgão colectivo de tutela, de um órgão de parceria de tutela 
para um órgão de dependência institucional da tutela; 
- (...) é impossível haver formação interpares; a formação que existe é sempre de 
cima para baixo: é hierarquizada. 
Pronto: foram estas as duas grandes mudanças que houve no Regime Jurídico, 
que para mim foram fundamentais. Porque é que eu não vejo qualquer 
possibilidade de alteração na nova legislatura, seja quem for que lá esteja? (...) 
Porque (...) salvo qualquer coisa de muito espantoso que eventualmente venha a 
acontecer, porque estas mudanças, quer se queira quer não — e aí eu tenho (uma) 
experiênca muito grande — são sempre feitas por pessoas e à custa de pessoas — 
nunca são feitas em termos no terreno e de estudos no terreno; porque são 
morosas, porque são complicados e tem muito a ver com a sensibilidade que as 
pessoas têm. E a sensibilidade que eu tenho, a sensibilidade das pessoas que eu 
conheço que, quer se mantenha o actual modelo de poder, quer a alternativa que se 
prefigura, que é o PS, eu não conheço que existam mudanças de pensamento 
fundamentais. (...). Portanto, é por isso (...) que eu não acredito que isto mude. 
E como eu defendo e sempre defendi uma formação contínua de Professores que 
privilegie a prática pedagógica interpares e o conhecimento centífico 
hierarquizado! Ou seja: eu acho que tem que haver duas componentes na formação 
contínua: uma, de ... actualização científica, que é necessária e que têm de ser as 
universidades a fazer; e outras, que é de a componente da prática pedagógica, de 
análise e discussão da prática pedagógica, que proiba as universidades de a fazer! 
E esta segunda parte ninguém ma deixa fazer. Portanto, não estou aqui a fazer 
nada. 

Neste momento admito. 
Tenho expectativas. Correspondem, no fundo, àquele quadro que te desenhei. A 
menos que houvesse alguma alteração (o meu receio são sempre aqueles papéis 
que, de repente, vêm lá do ministério...) que me fizesse sentir que a nossa 
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independência e a nossa capacidade para tornear as dificuldades se perderia por 
completo (e isso ainda pode acontecer, é óbvio; mas penso que, enfim, agora 
estão esgotadas....), a menos que acontecesse isso, eu neste momento veria com 
gosto a capacidade de levar a uma fase mais adiantada este projecto. 

13 Já pensei em ir embora... estou como um tolo no meio da ponte: entre ir embora e 
ficar; em ir embora, porque de facto acho que é um desgaste extraordinário; isto 
tudo já... uma certa saturação. Por outro lado, se... (e o ficar vai depender mais 
dessas condicionantes), 
- se conseguir consolidar o espaço físico, 
- se conseguir manter um determinado grupo de formadores, que eu acho que são 
um pouco a alma disto e com quem se pode trabalhar; 
e acho que se conseguir (...) uma certa coordenação com concelhos limítrofes... 

Pode ser ! 
Porque eu penso que a certo momento, falhas que eu possa detectar em termos de 
riqueza de formadores e até de resposta de formação ... se conseguir fazer esta 
sinergia próxima, acho que ... é sair um pouco do isolamento, é sair um pouco do 
cansaço disto tudo. Há pelo menos essa perspectiva. 

14 O que eu penso fazer é o seguinte: eu não me candidato. O que eu penso é a 
maneira como vou fazer; eu penso não continuar. Agora, o que penso é, quando 
terminar o prazo, a CP: "vocês façam o favor". E depois vejo. 
Quer dizer: eu sou um bocadinho, eu tenho um feitio um bocado teimoso! Quer 
dizer: eu só depois de ver morto é que acredito que é cadáver. Custa-me deixar por 
dois motivos: acho que é uma atitude de abandono. E, por outro lado, é uma 
atitude também que acaba por ser política. Eu detesto as políticas... vai ser a favor 
de um lado — não sei qual. (...). Se puserem aqui um pau eu estou à direita. Se 
puserem deste lado, eu estou à esquerda. (..) E eu não sei o que é que vai ser, 
como é que vai ser. 
Hoje, sei muito bem como é e o que faria! Não é? Se fosse hoje que terminasse eu 
diria: este modelo não me serve! Fui enganado e ainda era capaz de fazer uma 
exposição (...). Agora, o que me parece é que...tenho medo (e isso é a grande 
dúvida que eu tenho) que seja o objectivo pretendido. Que o que se pretende é que 
as pessoas se demitam. Porque quando nos falam de criar grandes centros, 
portanto, acabar com muitos deles. As dificuldades que se levantam, os 
obstáculos que se põem são exactamente com o fim de acabar com isto, portanto, 
fazer isto cair por si mesmo. É isso que eu desconfio. E isso custa-me. 
(...). Eu quero sair. Muito, muito firmemente. Tenho mais coisas que fazer. (...), 
eu não sou nada destas coisas. (...). Gosto disto, gostaria disto, 
pedagogicamente. Acho que é um projecto interessante, porque isto podia dar 
lugar a muita coisa. Podia dar lugar a publicações semestrais ou anuais, trabalhos 
de investigação pedagógica, mas investigação aplicada... portanto, os casos 
concretos, que é isso que não se faz e é a nós que nos compete, a nós professores, 
fazer essa investigação. E o centro podia dinamizar isso. 

15 Tudo depende do andamento do barco em 1995. 
Portanto, em 94, estive mesmo para..., enquanto tudo isto não se decidia (...), 
quando se falou em "operação mãos-limpas da formação contínua", quando se 
falou em prioridades de formação, quando se falou em que isto ia passar para as 
universidades, portanto, na época das dúvidas, eu sempre achei que deviamos 
esperar para ver. 
Quando veio, finalmente, fizemos uma avaliação profunda do que veio e achamos 
que ainda havia condições. 
(...) os ajustamentos que foram feitos transformaram as "avenidas de liberdade" 
que existiam na formação contínua em ruas com semáforos e com passadeiras e 
com sentidos proibidos e com estacionamentos prioritários. (...). Apesar de tudo, 
para 94/95, penso que ainda há condições (...) de exercer isto, de exercer a 
autonomia pedagógica que está estabelecida. 
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A partir do momento em que isto se transforme, portanto, ou tentem transformar 
isto na 5a repartição (...) digo, sinceramente, não tenho jeito para administrativo, 
que venha outro gerir isto. 
(...) Mal sejam definidas as prioridades para 96 se eu vir que (...) isto ainda aperta 
mais e que se torna mais administrativo ainda, aí, qualquer chefe de serviços 
administrativos de Ia classe faz melhor o lugar do que eu, portanto, corto com 
isso. 

Eu só me recandidato (...) se determinadas condições forem alteradas. Como não 
vejo perspectiva nenhuma dessas condições serem alteradas (...) eu estou a pôr 
seriamente a hipótese de, realmente, não me recandidatar. Tenho pena, quer dizer, 
o centro foi um parto difícil para mim, mas há... também entre os professores 
existentes... 
(...) a instabilidade, para mim, cria-me muita angústia! (...). 
- Fomos apanhados a primeira vez; pronto: era para lançar — muito bem ! 
- Depois, em 94, andamos ali a navegar até vinte e tal de Outubro... e, de repente, 
sai-nos um despacho (...) a dar-nos quinze dias para fazer uma candidatura e 
quinze dias para fazer outra. 
(...). Eles têm que dar liberdade aos centros. Eles têm que nos dar autonomia... 
(...). Eles só não me põem a acção no terrreno! É a única coisa que eles não 
fazem, porque isso é trabalho que é para o burro do director do centro, que 
carrega... 

96 



2. Desenvolvimento do CFAE 

Projecto de formação: - Que alterações? 
Estratégias de desenvolvimento dos CFAE 

É evidente que seria um recuo. Como é que podemos negociar? Havia 
possibilidades de negociação? Não havia. Claramente, para mim, não havia 
possibilidades de negociação. Portanto, acho que teria que fazer uma inversão e 
essa inversão não a quero fazer. Não dá. É uma violência. 
Para mim, os pressupostos de que parti não era necessário alterá-los. O que era 
necessário era, se calhar, uma maior explicitação deles; uma construção, isto é, 
uma reflexão em grupo, em grandes grupos no sentido de uma explicitação desses 
pressupostos. 
(...) o processo que eu podia utilizar acho que passava muito por desenvolver uma 
dinâmica diferente na CP. Eu acho que a CP tem que ser..., de facto, é um órgão 
importante. Se calhar não foi, como não é em muitos CFs, acabou por não 
funcionar no devido sentido, mas devia de ser a CP, digamos, o espaço..., ser o 
potencial momento de reflexão. Devíamos ser nós, aquele grupo alargado, com o 
conhecimento que cada um tem das suas escolas, criamos alguns mecanismos de 
auto-formação que nos permitisse um melhor conhecimento das realidades, 
inventariar as tais estratégias, desenvolver projectos congruentes com estas 
realidades. 

Se o sistema me permitir fazer alterações, elas serão sempre no sentido das minhas 
expectativas acerca do que deve ser a formação. 
Portanto, e essas minhas expectativas vão sempre numa..., na procura de 
modalidades de formação alternativas àquelas às quais temos sido conduzidos. 
Portanto, o próprio sistema de apoio financeiro encaminha-nos para Cursos e 
Módulos de Formação. E eu acho que há modalidades de formação que poderão 
ser alternativas. Esta será uma forma de conduzir o plano de formação a algumas 
das minhas expectativas. 
Eu comecei por incentivar os professores a fazerem (sobretudo às escolas do 1° 
ciclo), a apresentarem, a fazerem projectos educativos e a candidatar-se a outras 
formas de apoio às escolas; portanto, de actividades das escolas, nomeadamente 
as medidas do SIQE, por exemplo. 
E estou interessado de que esses grupos de professores e essas escolas que estão a 
trabalhar com essas medidas, solicitem ao centro apoio (e têm solicitado)... 
Portanto, estou na expectativa de construir algum grupo de formação mais 
dinâmico e que possa crescer ao longo do tempo. Tenho apostado um bocado, em 
1994, nisso. Tanto no concurso anterior como neste último. 

Em relação à maneira de funcionar do centro? Acho que sim. Aí iria impor outras 
condições. 
(...) iria exigir muito mais à CP, que realmente trabalho; iria exigir muito mais à 
escola, que me disponibilizasse muito mais funcionários e condições de espaço. E 
acho que as funções de Director não é andar aqui a trabalhar e a fazer tudo. Não 
são essas as funções, mas a gente acaba por as fazer para que as coisas andem 
bem. Em relação ao projecto, eu, praticamente ainda não desenvolvi este. Era para 
dar continuidade, para ver o que é que ele daria. Porque uma experiência sem ver 
no que ela resulta, a gente não pode tirar ilações e depois passado um ano... 
(mesmo o que a gente fez agora, se calhar, só daqui a alguns anos é que vai dar 
resultado e que nós poderemos ver se valeu a pena, se valeu alguma coisa aquilo 
que se fez). Acho que deveria dar continuidade para que se vejam essas alterações. 
Eu tenho pensado (e isso também não é nenhuma inovação; aliás, estava no 249), 
fazer aqui um Centro de Recursos; já tenho aqui uma biblioteca bastante boa, com 
livros muito bons, já tenho para aí computadores que nunca mais acabam, já tenho 
impressoras (...) a cores, laser... (...). E uma coisa que faz muita falta porque os 
professores do Io ciclo não têm nada na escola: não têm uma fotocopiadora; não 
têm um computador para bater um texto; não têm uma máquina de escrever para 
bater um texto. Não têm nada. 
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Se houvesse aqui um espaço onde os professores se sentissem à vontade para ir 
ali, até porque têm funcionários (o que é estes funcionários são um..., não querem 
fazer puto), onde ele pudesse entrar, fazer o seu texto para o dia seguinte, pronto: 
isso assim era o ideal. 

Eu penso que, no fundo, não ia alterar muito aquilo que tenho feito. Claro que vão 
surgindo sempre ideias novas, outras formas de estar... 
(...) nota que com este tipo de trabalho que nós fazemos, projecto, é natural que 
até venha a haver necessidade — e eu por acaso inicialmente até pensei nisso, 
enquanto o Conselho Coordenador estava formado, candidatar-me por exemplo 
ao..., fazer formação por Círculos de Estudos ou por..., aqueles módulos, 
oficinas de trabalho...— pronto: isto ir-se-ía adaptar um bocado a esse tipo de 
formação, mas pela viabilidade que eu encontrei acho que a formação iria 
continuar a ser formação contínua mesmo, embora dando a tal volta que eu há 
bocado falei. 
[Reuniões com professores e contactos informais. Desenvolvimento da sua ideia 
de projecto... Fazer cursos de formação para os poderes aprovarem e depois 
realizar outras coisas] — excertos retirados ao longo da entrevista. 

Não, não mudei! Eu continuo a pensar que isto não é formação. 
Eu estou aqui, o problema é este e foi isso que eu disse exactamente à CP (...), se 
eu estou aqui há dois anos a perder setenta contos por mês..., se eu para continuar 
com este problema económico tinha de ter. pelo menos, uma contrapartida, que 
era: que todo este contexto se modificasse. É estar a ter prejuízo e estar a fazer um 
trabalho que, à partida, eu acho que é decepcionante. E que não corresponde, 
minimamente, à ideia que eu tinha dele. 
Eu já falei aqui na CP [sobre os Círculos de Estudos e Oficinas de Formação], 
mas não... mas emperra e não sei por que é que emperra. 
Eu precisava que a CP me ajudasse; eu queria criar, queria organizar a nível do Io 

ciclo (...) um grupo de professores (dez, quinze, no máximo), que tomassem a 
seu cargo a dinamização do Io ciclo. (...), ainda não foi possível, porque as 
pessoas que tenho do Io ciclo não chegam... Portanto, o Io ciclo, neste momento 
aqui custa-me muito, dói-me muito, porque é talvez o ciclo que está mais, menos 
dentro das coisas..., porque não tem quem os informe e dinamize. Então eu 
achava que se organizássemos um grupo de 12/15 pessoas, que fossem assim de 
escolas próximas, que trocassem experiências entre si, que procurassem saber as 
carências das escolas, as carência dos professores e que depois discutissem aqui e 
que depois trouxessem aqui um resumo disso. Também já temos aí em acta e 
estamos a pensar agora, em Setembro, também fazer um intercâmbio a nível dos 
três ciclos. 
Por exemplo (...) fazer um estudo dos currículos dos três ciclos e fazer um 
encontro. Porque eu sei que há muito desfasamento entre os ciclos e depois o da 
frente queixa-se do de trás; e não sabe, desconhece, o currículo que está por trás. 
E então eu queria arranjar, por exemplo, ao nível do Io ciclo, fazer um grupo que 
fizesse um apanhado disso tudo, depois fazer um debate público (como já fizemos 
vários seminários aqui), em que os professores fizessem um encontro de 
currículos. Queria ver se os professores começavam. 
E não tem sido possível, porquê? Porque a parte administrativa tira muito tempo e 
desmotiva. 

Ora bem: para já há um quadro novo. 
(...) Ao nível do concelho eu gostaria de regressar, digamos, às origens e de 
poder fazer aquilo que eu acho que estaria correcto e que gostaria de fazer, mas 
não sei se terei alguma vez essa possibilidade. 
[Formação centrada em grupos de animação e reflexão]: 
Lancei essa ideia o ano passado, até fruto de haver algum dinheiro que tinha 
sobrado da formação de 93 e contactei, nomeadamente, os Conselhos 
Pedagógicos das escolas no sentido de que projectos que houvesse em 
desenvolvimento ou a desenvolver, o Centro pudesse colaborar com eles. (...). 
Não foi muito fácil. Quer dizer: os projectos que há estão também conformados 
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dentro dos regulamentos e da legislação que existe: "Projecto Viva a Escola", 
"Projecto da Escola Viva", (...), pronto: as pessoas movimentam-se muito naquilo 
que está instituído. Eu não vejo aparecer, nomeadamente a este nível, grandes 
apostas de fazer algo de diferente do que aquilo que está regulamentado. (...). 
Não tem sido muito fácil criar coisas novas. Aquilo que tem aparecido, 
efectivamente, é ao nível do Io ciclo, alguns projectos de escola que eu creio que já 
vêm de experiências anteriores (...). 
[Dimensão inter-concelhia]: 
(...) Neste momento, a nível destes nove centros, temos uma grande esperança que 
os centros consigam alguma autonomia face ao que está estipulado e ao isolamento 
em que nos encontrávamos. Se calhar, a aposta irá por aí. Criar, digamos, uma 
rede inter-centros daqui... praticamente próximos. E se calhar não vislumbro outra 
saída que não seja esta. Não sei se poderemos manter depois alguns protocolos 
com instituições de ensino superior, de modo a colmatar algumas deficiências que 
os centros tenham a nível de recursos, nomeadamente, humanos. Mas 
privilegiando fundamentalmente esta aposta de reflexão e de experiências que estes 
nove centros têm. Se calhar é por aí que vamos. 

Eu acho que a candidatar-me vou investir naquilo que tenho investido, com uma 
tentativa de (...) mobilizar mais ou tentar criar mais alguma animação; não sei 
como ainda. 
Não sei que mecanismos é que tenho que usar nas escolas do 2° e do 3o ciclos. 
Principalmente na do 3o ciclo, que é a escola-sede. Sei lá? Julgo que há coisas que 
têm a ver com uma intervenção pedagógica para a qual não tenho legitimidade. 
(...). O ano passado apresentei o plano de formação em cada Conselho 
Pedagógico .e as recepções foram completamente diferentes do ano anterior. 
Perfeitamente um processo de "dá o teu recado e vai-te embora..." 
Vou, naturalmente, apresentar aquelas ideias que expus. Vou apresentá-lo à CP 
que vier a ser eleita. 
[Utilização da formação de tipo clássico como processo indutor de objectivos de 
formação e manter as ideias de animação pedagógica]: Sim. É isso. No fundo, é 
manter também essas ideias de animação pedagógica. 
E é aquela questão central: é a de tentar baixar as minhas expectativas em relação à 
disponibilidade... Uma adequação à realidade. 
Se calhar não serei tão ambicioso ao nível de um plano que eu teria concebido há 
três anos atrás, mas adequá-lo um pouco mais à realidade, no sentido também de 
salvaguardar a minha..., de não ter tantas angústias ao fim de um determinado 
tempo. Não sei se isto é ser realista, se é ser cobarde, mas há uma necessidade 
pessoal de fazer isto. Pessoa e... profissional. Talvez seja de adequar as minhas 
ideias às minhas possibilidades. 
(...) tentar encontrar formas de eles (professores) participarem em projectos e ver 
até que ponto eles estão disponíveis para participar nesses projectos (...) de 
formação e das visibilidade a essa formação. Porque eu penso que há, nesse 
aspecto há um déficite de que (e os centros poderão fazer isso), é promover a 
divulgação de inciativas e de produtos de iniciativas que estão para além da 
formação tradicional. 

Um bocado difícil neste momento, dado que ainda é um bocado... Não sei que te 
responda. 
Eu vou-te dizer: eu prefiro não te responder, porque eu tenho um bocado de receio 
que aconteça um pouco o que aconteceu com o projecto inicial, o projecto deste 
centro, que tinha as três vertentes; não sei se o projecto para o outro triénio, dado 
que se eu ficar vou ser eu que o tenho que fazer e a CP também corresponsável, 
como é lógico..., se ainda irei tentar pôr..., dar continuidade a esse projecto que 
eu tinha inicialmente previsto para o centro. Mas neste momento não sei. 
[Estratégias definidas]: Não, porque (...) ainda estamos no processo de eleição; é 
natural que ainda surja algum candidato e se surgir (...) eu não quero criar 
influências... Posso ter as minhas ideias e tenho-as. Mas são ideias que ainda não 
estão trabalhadas. 
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(...) O espírito que eu tenho dos professores é que eles não querem fazer este tipo 
de formação. E eu também, precisamente por isso, é que ainda não pensei que tipo 
de formação é que lhes vou apresentar. 
(...) Os professores querem mais formação que lhe diga respeito à sua presença na 
escola, não só na área-turma, mas na escola, na família, na envolvência... 
[Formação centrada nas didácticas e nas metodologias]: é errada. E por isso é que 
eles reagem mal. Eu creio que um director de centro (...) neste segundo mandato 
terá que fazer a avaliação do que fez no centro, de quem é a bolsa de formadores 
que tem, quais são as ideias da CP, e então definir estratégias de formação. Para o 
próprio centro. 
(...) creio que depois de definir os modelos de formação (...) e ver quem é que 
necessita para desenvolver esses modelos (...), e se necessitar de elementos das 
universidades, tudo bem: vá lá buscá-los. Não há problema nenhum. Creio que 
isso até é bom. Mas primeiro de tudo é definir os modelos de formação. E se nós 
tivermos, como este centro tem, uma bolsa de formadores que não tiveram 
hipóteses de fazer formação, que apresentavam planos de formação com muito 
bom nível; na prática, não sei como é que eles iam ser exequíveis, mas o certo é 
que eles os apresentaram e nem todos fizeram formação. 
Eu creio que é possível fazer com uma bolsa de formadores do próprio centro, 
fazer a formação que o próprio centro quer. (...). E o director de centro, para fazer 
isso, o que é que tinha que fazer? Para apresentar o plano de formação faria como 
eu fiz: 
Recolheu os elementos dos próprios professores; isto é: que formação é que vocês 
querem? Aliás, eu vou fazer isto este ano, outra vez, para apresentar o modelo. 
Creio que passa um bocado por aí. Creio que passa pela CP em aprovar o modelo 
de formação..., de os formadores... 

(...) em termos de linhas orientadoras (...) mantinha.. Só que, se calhar, houve 
em relação à prática, aquilo que não foi possível implementar eu ia era ajustar 
essas... 
(...) Ao nível conceptual, repara: há uma coisa que eu estou insatisfeita, porque 
não consegui ter tempo e espaço para reflectir sobre coisas que eu queria e não 
pude, não tive tempo. Por exemplo: em relação a este colectivo de Directores de 
Centro, ainda aqui há tempos a F... colocou essa questão: "Agora vamos reflectir 
mesmo sobre os processos de formação, sobre a concepção da formação". Não 
tem havido tempo para isso e nesse aspecto eu sinto-me um bocadinho frustrada. 
Porque havia linhas que eu queria aprofundar e não pude, não pude trabalhar. 
Quer dizer: tem sido só, só, virada para o pragmatismo. 
(...) Em termos estratégicos... sim, eu estava a testar um projecto de, de uma 
ligação mais directa no sentido da aproximação dos professores ao centro, um 
projecto na [escola tal], que está a decorrer em regime experimental e que é um 
pequeno, um gabinete com um professor ou dois, que tem determinadas funções 
de animação da formação na escola. E se resultasse eu iria propor e com os 
ajustamentos correctos e necessários, depois da avaliação que for feita desse 
projecto, estender ao resto das escolas, nomeadamente às escolas do Io CEB. 

Eu, se me candidatasse, ia outra vez lutar por aquilo que não consegui fazer. (...) 
ia apostar, se calhar, mais, no grupo da CP, que eu tinha dificuldades aqui; são 
pessoas todas no fim da carreira. Cumpriam aquilo, davam-me o aval todo, 
davam-me o apoio todo mas também se estavam um bocado a burrifar para eu 
poder avançar com elas. Aliás, diziam-me mesmo: "Não pense! Então eu agora 
para o ano reformo-me, para o ano saio..." É tudo assim no centro do Porto. 
Portanto, ao nível conceptual, eu acho que não. Eu continuo a acreditar que o meu 
projecto tinha potencialidades. Eu é que não consegui, realmente, neste contexto 
fazer mais nada. 
(...) Eu penso que, se ficasse (...), ia movimentar, ia mais directamente às escolas 
tentar arranjar núcleos... 
Eu tive, no início, um apoio..., foi na tal escola onde se desenvolveu o projecto, 
porque era a F... e tinha muita prática disto e tinha sido um bom pivot, mas saiu 
da escola. (...) E, portanto, eu precisava assim mais duas ou três pessoas, porque 
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não podia andar eu a fazer as coisas, tinha que ter arranjado algum pivot, aqui e 
além... 
(...) Se eu me mantivesse alterava essa estratégia, apostava muito na procura de 
gente que fossem pivots efectivos e que dinamizassem. 

Bastantes, bastantes, bastantes. Havia duas coisas que eu faria imediatamente. 
Io Eu criaria um grupo permanente de análise de formação. 
Tinha, tinha, tinha, tinha [gente para isso], por uma razão muito simples: porque 
eu penso que uma das componentes em que nós não temos utilizado correctamente 
os dinheiros que obtemos através de candidaturas (...), eu penso que era 
perfeitamente possível arranjar três ou quatro pessoas a que se chamaria 
assessores pedagógicos ou o que lhe apetecesse, mas que era um grupo de 
reflexão e acompanhamento permanentemente da formação. Eu neste momento já 
tenho um arremedo disso a funcionar. Eu tenho três pessoas, três colegas nossos 
(...) e o que é que eles fazem? Fazem uma coisa só muito simples: vão, de vez em 
quando, ver como é que as coisas estão a correr. E fazer o feed-back. O que é 
importante. O que é fundamental. E depois falam uns com os outros, 
conversam... isto era uma coisa imediata que eu fazia. 
2o Uma segunda coisa que eu fazia e também a nível organizativo era: fazer (...) a 
implementação do Centro de Recursos, estar aberto não 24 horas por dia, mas a 
estar, a ser efectivamente rentabilizado pelos professores (...) do centro. Queria 
pôr os professores do Io ciclo — e isto já não é só organizativo; isto já é 
conceptual —, das outras escolas do 2o ciclo e do 3o CEB, dos colégios 
particulares, etc., etc., a virem aqui ao Centro de Recursos fazer as suas coisas, 
para levar para as suas escolas e para as suas aulas. Portanto, isto tem a ver já com 
uma tentativa institucionalizada ou semi-institucionalizada, se quiseres, de cruzar 
experiências e de cruzar pessoas. 
(...) Sob o ponto de vista conceptual..., não sei se faria grandes alterações ao 
nível do projecto de formação propriamente dito; havia uma que eu faria, que era 
concerteza tentar junto de algumas instituições do ensino superior construir 
modelos mistos de formação; isso sim; que não fiz até agora e acho que é 
importante fazê-lo. 
(...) Nomeadamente ao nível do desenvolvimento de projectos; o que não quer 
dizer que não fosse até uma outra formação mais tradicional com componentes dos 
dois lados. 
[Projectos desenvolvidos no interior das escolas]: Essa vertente é uma vertente 
que eu considero que o centro há-de estar sempre obrigado a fazê-lo. (...) eu abri 
sempre a porta a esse tipo de modelo (...), quer dizer, eu disse sempre: "meus 
senhores, isto a gente pode fazer. Portanto, se vocês quiserem vêm cá". E têm 
vindo. Inclusivamente, têm vindo colegas com projectos individuais. (...). E eu 
ajudo-os. O centro ajuda-os na medida do possível. 
Portanto, não penso que tivesse que fazer alguma démarche específica no sentido 
disso (...) ir mais além. Penso que naturalmente que iria. 
Mas há uma coisa que eu tenho que te dizer: (...) eu, todos os anos faço uma, 
duas, três reuniões, em cada uma das escolas (...) Para explicar o que é que se 
passa; que alterações é que houve no projecto, etc. 

Há coisas que mudarei. 
Há, sobretudo, uma coisa que tem de mudar. Não é? Mas para isso implica que eu 
construa um instrumento, que eu encontre gente capaz de me ajudar a construir um 
instrumento correcto de leitura das necessidades de formação das escolas. (...). 
Não sei se isso é possível. A mudar teria de ser por aí. Porque essa é que é... 
[Análise] das necessidades, não num sentido... Isso era mais reprodução 
teleológicas...: "Quais são as áreas que preferes?" "- Didáctica". Mas isso não 
interessa muito, não. Eu era as necessidades, isto é (...), de facto, as 
disponibilidades e as motivações e os campos de motivações e disponibilidades 
existentes nas escolas. Poder detectá-los e ter capacidade de resposta para eles. 
(...). E isso é que eu queria detectar! (...), de forma, no fundo, a tornar as 
próprias escolas conscientes da existência deles. E isso é que me falta fazer. (...). 
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Aliás, é o meu trabalho para os próximos meses; até final do ano lectivo seria esse 
o trabalho. 
[A estratégia seria tentar perceber a vida das escolas]: Exactamente. Contactar os 
Conselhos Pedagógicos. O que é que há nas escolas? O que é que lá se faz? Há 
grupos que reúnem? Reúnem para quê? Fazem isto, fazem aquilo..., já lhes 
perguntaram o que é que eles gostavam? Isso acontece, não é? A gente chega às 
escolas e vê pessoas à volta de uma mesa e tal, tira isto daquele... 

Iria reforçar essa vertente; portanto, procuraria que..., dado o conhecimento que já 
tenho de alguns formadores e de algumas pessoas, procuraria que elas fossem o 
fermento de dinamização desses factores, localizado, (...) a minha ideia era 
potenciar a contextualização dessas pessoas. Explorar, rentabilizar a 
potencialidade dessas pessoas. 
[Oferta diferenciada segundo o nível de desenvolvimento dos professores]: 
Manteria, manteria, até porque, por um lado, seria uma forma de, a certo 
momento, as pessoas se aperceberem que havia formas diferentes de formação, 
que havia estratégias diferentes de formação (...), verem que afinal havia 
alternativas e que se elas não estão metidas nessas alternativas é porque elas 
próprias ainda não criaram essas alternativas ou ainda não se quiseram aproximar 
do centro. 
Seria um pouco oferecer um menu em que as pessoas se pudessem rever 
diferentemente. Além disso, há um determinado público que não..., duvido que 
tenha outras formas de fazer formação ou de, pelo menos, de lhe chegar alguma 
informação, a não ser dessa maneira. (...). Penso que é um grupo maioritário; 
digamos que teríamos aqui uma pirâmide: a estratégia do círculo de estudos, essa 
dinâmica, esse fermento, será mesmo minoritário... 

Eu a ideia formada tenho. Eu tenho é um obstáculo quase que invencível, que é a 
incerteza! (...). Nós temos uma ideia geral do que devia de ser. Se eu tiver uma 
expectativa de trabalho com um prazo para além de um ou dois anos — Sim! 
Agora, o problema é este: nós não temos expectativas de tempo nenhum, não 
temos nenhum tempo, como é óbvio. 
Porque a experiência do ano passado foi o que se viu! A experiência deste ano é o 
que se está a ver! Quer dizer: eu já estou a imaginar que vamos ter os problemas 
que tivemos em 93! Foi em Junho, andamos a correr, à pressa, e depois as coisas 
atravancaram. 
(...) A minha ideia é esta: pois se há trabalhos que estão a ser feitos, vamos 
organizá-los; porque também é um problema humano; não podemos ir contra isso. 
Então vamos tentar integrar, enquadrar essas coisas. 
Agora, o problema é: quem é que pode planear qualquer coisa? 
(...) Se eu criar um núcleo de formadores mais ou menos estável (não é criar 
lugares)..., mas os conselhos pedagógicos têm uma secção de formação, faz parte 
das regras, faz parte da lei, portanto, faz parte do regimento; esse núcleo poderia 
ser constituído por formadores e por pessoas que estão interessadas na formação; 
para além da formação global, mas também; e esses núcleos poderiam formar uma 
espécie de colégio. (...); ora, este núcleo de gente poderia juntar-se, não é preciso 
fazer grandes reuniões (...), partindo bem da base, poderia fazer o seu 
regimezinho para períodos, podiamos detectar dificuldades (...), problemas muito 
concretos que podem ter resolução concreta. E as próprias necessidades de 
formação também. 

(...) Uma coisa que não me faz confusão nenhuma é nestes três primeiros anos 
não haver projectos, portanto, grupos de professores apresentarem projectos, 
muitos círculos de estudos, por exemplo. E uma coisa que não me faz confusão 
nenhuma, portanto, que haja nestes três primeiros anos uma aposta essencialmente 
nas oficinas e nos [cursos] de formação. (...). Aí... Então a partir de 96, se 
calhar, uma outra componente, lá está, passa pela tal proximidade, com o contacto 
mais directo com as necessidades, portanto, com as pessoas... apoiaria então 
abrir-se, digamos, uma área (que já fazem parte do nosso plano de formação mas 
que não chegaram a se implementadas) de projectos e de círculos de estudos. 
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(...) é uma coisa que vamos fazer desde já, portanto, vai ser (...), vamos 
auscultar, portanto, vamos fazer um inquérito a nível de toda a nossa população de 
formação, vá lá, de todo o nosso público-alvo, um inquérito pessoal do tipo..., 
um mailling (...) para casa de cada um (...), um inquérito formalizado (...), 
estruturado de uma forma formal para potenciar (...) as alterações ao plano para 
1996. Isso vamos arranjar já! (...), vai chegar uma carta a casa de cada um (e já 
são, talvez, 1500 ou mais), pessoas que nós temos na nossa base de dados e que 
quiseram formação aqui ou que fizeram formação aqui e vamos auscultar (...) as 
necessidades, as críticas ao nosso plano e à nossa prática e aos nossos meios de 
informação (...). Para potenciar exactamente 96. 
(...) Aquilo que mais me preocupa é a ligação directa ao público-alvo (...), 
portanto, é arranjar meios (e nem sempre é fácil), meios para que o centro, a oferta 
de formação do centro corresponda às necessidades de formação de cada 
professor. 
(...) a minha principal preocupação daqui para a frente é criar mecanismos de 
ligação directa entre cada professor e o centro. 
Por exemplo: que os leve a participar activamente na revista com artigos (...). Mas 
que, por exemplo, que os leve (...) e isso eu tento incentivar o mais possível (...), 
ao nível do Io ciclo tenho feito mais esse trabalho do que até aos outros níveis, que 
é (...) reunir com todos os professores do concelho (já fiz isso pelo menos umas 
três vezes), com a representante na CP do Io ciclo e auscultar as pessoas sobre "o 
que é que vocês gostariam que aparecesse no plano de formação?" 
[Este processo]: dá ideias. Várias acções (...) resultaram disso. Não é o melhor 
sistema, porque é um sistema um bocado largo, com gente a mais e, portanto, não 
há grande diálogo. 
(...) suponhamos que as pessoas não têm acesso (...) a factores de qualidade que 
entretanto foram surgindo, porque se fez investigação (...), ideias de ponta, no 
fundo, que entretanto vão surgindo e se as pessoas não têrm acesso a elas logo 
não as podem pedir, porque não sabem sequer que existem. 
Aí, precisamos da outra componente que também existe e que é de procurar juntos 
dos nossos formadores de novas acções que apontem (...) em sentidos mais 
inovadores e mais recentes (...). Se quiseres, são os dois braços: por um lado, 
chegar o mais perto possível do público-alvo; por outro lado, chegar o mais perto 
possível da nossa bolsa de formadores. Portanto..., são as duas componentes. 
(...) Eu não gosto de reuniões de formadores, sinceramente. É uma coisa que me 
foi quase exigido por uma das formadoras: que não fazia sentido que este centro 
não possuísse uma espécie de conselho pedagógico de formadores. 
Nunca o fiz nem nunca o farei. (...). Temo que o conselho pedagógico (...) se 
tente sobrepor a uma comissão pedagógica que, legalmente, é que está (...) à frente 
do centro (...). Não sei o que é que resultaria de uma comissão desse tipo. 

O apoio a projectos que os professores das escolas associadas do centro têm. 
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3. Representações sobre os professores e as escolas 

Inicialmente, houve quem apresentasse, oferecesse muitas resistências. Vinham 
para a acção, vinham para a formação, porque eram obrigados, porque tinham que 
ter creditação para mudar de escalão. E, portanto, isto foi uma imposição; e como 
toda a imposição há resistência. 
E houve um grupo grande de professores que ofereceram resistência! Mas também 
houve um grupo (é evidente que muito mais reduzido) que se interessou pela 
formação; que veio e que no ano seguinte estava, já sem precisar de créditos, 
inscritos para as acções de formação. 
(...) eu acho que os professores (...) estão muito instalados! E nota-se isso em 
determinados grupos, em determinados níveis. Nomeadamente, o secundário é um 
nível instaladíssimo! 
(...) Um grupo estaria aqui: (...) estavam contra o modelo de formação baseado 
em créditos, numa série de horas e com aquela disciplinação horária(...). 
(...) "sempre procurei formação e quero continuar a procurar a formação que eu 
quero e quando quero". 
Um outro grupo estava numa posição extremamente passiva: 
"que chatice isto! E agora ter que fazer formação, não é? Eu já tirei o meu curso há 
muitos anos..." (...). Isto é bom para os formadores que vão ganhar muitas 
coroas". 
(...) Eu, pela primeira vez, senti em determinados grupos, muito medo: Medo 
mesmo! Isto é: muita gente tinha medo de ser avaliada outra vez: 
"Eu já andei na escola há muitos anos; eu já nem sei se calhar, fazer um teste (...) 
Não me mande escrever! Testes? Nem pensar!" 
[Professores estão em condições de responder a estes desafios?]: Não. Não, 
porque eu acho que, em primeiro lugar, acho que os professores, até pela 
formação que tiveram, foram formados, foram socializados (...) para o 
conformismo e para a não-participação (...) Não perceberam que tinham alguma 
margem de liberdade num sistema educativo que continua a ser centralista (...). 
Portanto, os professores, em várias situações (...) apressaram-se a pedir 
clarificações, não utilizando as margens de liberdade que tinham. 
Na formação contínua aconteceu isto também! Os professores se, de facto, 
assumissem o seu verdadeiro papel, quisessem assumir-se como verdadeiros 
grupos em auto-formação, por aí é que era o caminho da formação contínua. 
Mas os professores, muito socializados no conformismo e na não-participação, 
estão constantemente à espera de alguém que seja exterior a dar as dicas e as 
orientações. 
(...) E depois há as questões mais amplas de profissionalismo (...): até que ponto 
os professores estão ou não interessados em valorizar a sua profissão? 
Não sei. Eu questiono-me: não sei se estão. 
(...) Eu acho que os mais dinâmicos, os que mais procuraram formação (...) foram 
os professores do Io ciclo. Agora, há uma coisa que se diz e ainda uma colega me 
dizia assim: "Mas eles também estão em todas!" Quer dizer: dá a sensação que são 
tipo "Maria vai com as outras". Não acho. Há, de facto, um grupo que, se calhar, 
vai atrás uns dos outros. Mas onde foi possível fazer uma reflexão um pouco mais 
profunda ao nível das necessidades de formação foi com o Io ciclo e com o pré-
escolar. Quer dizer: é um misto. São as pessoas que mais aderem; são as pessoas 
que mais reflectiram; são os que eu acho que são, continuam ainda a ser os mais 
preocupados com as questões de carácter pedagógico. Disso não tenho dúvidas 
nenhumas. São os únicos que querem ter uma formação num âmbito mais 
alargado. (...). Mas por outro lado, também há, nesses grupos, alguma 
submissão (...), isto é, faz-se porque é obrigatório e faz-se porque se a maioria 
faz, eu faço. 

Algumas escolas e alguns professores sim. Mas não podíamos generalizar. Até 
porque há vários condicionalismos, até de colocação de professores. Há 
professores que se deslocam de muito longe e professores que não são professores 
de cá e outras condicionantes. 
(...) Eu noto algumas diferenças: 
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. sobretudo os professores do Io ciclo e Educadores de Infância criou-se uma 
situação ansiosa da procura da formação, de formação pela formação, até pelos 
créditos para progressão na carreira. 
. ao nível dos outros graus de ensino notava alguma tranquilidade. Parece que 
tinham patente uma certa expectativa de que isto era um processo que ia morrer à 
partida. 
. a oferta de formação, pela solicitação dos professores, era maior ao nível do Io 

ciclo. 
. as inscrições e a procura era tudo ao nível do Io ciclo e do pré-escolar; o número 
de professores dos outros níveis de ensino era muito reduzido. 
(...) Não interessa (...) saber quais são os conteúdos da formação (...); procura-se 
sobretudo coisas que sejam rápidas, pouco cansativas. 

Eu acho que os professores, de uma forma geral, não aceitam. Mas há sempre 
alguns que aceitam. Se calhar é uma minoria.(...) isto, estou a dizê-lo 
empiricamente, porque nunca se fizeram questionários. Mesmo que se tivessem 
feito eles escondiam. 
(...) Nós estamos habituados a cumprir ordens e a obedecer. A nossa educação foi 
assim (é difícil) assumir a autonomia). 
(...) ao nível do Io ciclo penso que até são muitos que querem agarrar e até estão 
interessados (...) e que não vêm aqui para vir buscar créditos... Isto não é 
nenhuma crítica aos outros, mas os outros só vêm quando necessitam de créditos 
e porque necessitam mesmo de progressão na carreira e porque fica em causa o 
vencimento deles. Porque senão não vêm e não ligam puto à formação. Não 
querem saber. Querem é no fim os créditos. 

Uma das dificuldades que eu fui sentindo foi os professores estarem revoltados 
com a formação presente. Não querem ser obrigados. A imposição que lhes foi 
feita para eles poderem progredir na carreira terem de ter os créditos — pelo menos 
na sua maioria, não é? — é como eu digo: há sempre alguns que o fazem mesmo 
independentemente de precisarem até de créditos para progressão na carreira. 
Fazem-no, porque já o faziam habitualmente. Mas esse número é bastante 
reduzido. E daí, também ser muito difícil, às vezes, não digo convencê-los mas, 
pelo menos, sensibilizá-los de que a formação é mais do que a obtenção de 
créditos. 
(...) eu sinto que com eles trabalha-se muito melhor. Talvez porque eu também sou 
professora do Io ciclo. Mas mesmo assim e em questões de trabalho e mesmo de 
formação e de sentirem a formação e de se entregarem..., acho que os professores 
do Io ciclo têm características mais... próximas do que é o ensino, do que é a 
formação, do que..., prontos: têm outra forma de estar. 

Quando aceitei vir para directora do centro havia uma parte que eu tinha na cabeça: 
(...), é um CF, as pessoas vão todas colaborar, porque as pessoas querem isto. 
(...). Imaginei como quando trabalhava com o CAP: as professoras também 
apareciam, todas contentes, e trabalhávamos a sério! Quando aqui cheguei havia 
um movimento do centro a querer puxar os professores. Mas os professores longe 
do centro. Não havia ninguém a pedir formação mesmo e a juntar-se para estudar, 
para se formar. Uma das coisas que eu não consigo ainda resolver é fazer entender 
aos professores do concelho que o centro é um local deles. Isso para mim, no meio 
disto tudo, era o mais importante, era que os professores se sentissem (...) 
construtores do seu processo de formação. 
- Eu não sei o que é que se passa no secundário. Mas qualquer coisa está errada, 
porque o centro tem tentado tudo para haver uma ligação entre ciclos: no dia do 
professor, no final do ano (...): o Io ciclo aparece em grande percentagem; o 2° 
ciclo já treme; mas o 3o ciclo, realmente, não aparece. (...). Acho que o Io ciclo e o 
pré-primário (...) trabalham muito melhor e são pessoas muito mais interessadas 
em formação e em querer evoluir(...). 
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(...) dá-me a impressão que nós somos muito funcionários (...): o professor 
desempenha a sua tarefa, quer o ordenado ao fim do mês, quer segurança e 
estabilidade no emprego, não quer é que mexa muito com ele. 
Pronto: as condições também se propiciam a isso: tem a sua turma, tem a sua 
sala... 
(...) o que me dá a impressão que também é uma pessoa que, quando mexida, está 
receptiva; na maior parte dos casos está. (...), pelo menos um determinado 
professor que nós temos está receptivo a este tipo de intervenção. Agora, os 
ordenamentos jurídicos é que nem sempre entendem este tipo de intervenção. 
(...) Eu creio que tem a ver, acima de tudo, com a maneira como os professores 
dos outros graus de ensino se situam em relação a estas questões. 
Eles não têm a mesma vivênvia de participação que têm os professores do Io ciclo. 
Talvez devido à dimensão das escolas, devido à sua preparação para o exercício 
das funções docentes, que é completamente diversa... 
Temos que nos situar também nisto: é um concelho de interior e de transição; a 
maior parte dos professores não pertencem a quadro das escolas, estão aqui de 
passagem. (...). A maior dificuldade que eu sinto neste momento é, efectivamente, 
criar pontes com as escolas do preparatório e do secundário. 
(...) Não sei se nos concelhos de maior dinamismo alguma coisa vai ficar de forma 
a que seja um movimento irreversível. Para isso é preciso (...) que as escolas e os 
professores assumam isto como seu. 
Que é isso que eu tenho algumas dúvidas: se os professores também estão 
interessados realmente em... 
(...) Num inquérito feito há pouco tempo, por outras razões, também vem 
comprovar que os professores acabam por estar um bocado receptivos a esta coisa 
das metodologias e das didácticas! 
(...) As pessoas movimentam-se muito naquilo que está instituído. Eu não vejo 
aparecer (...) a este nível grandes apostas de fazer algo de diferente, do que aquilo 
que está regulamentado. (...). Não tem sido muito fácil criar coisas novas. 
Aquilo que tem aparecido, efectivamente, é ao nível do Io ciclo, alguns projectos de 
escola que eu creio que já vêm de experiências anteriores. 
(...) eu tive alguma facilidade na escola-sede. Fui bem aceite, creio que ganhei um 
espaço aqui dentro da escola e acima de tudo creio que a escola também mudou 
algo em relação à existência do CF. Nomeadamente ao nível de projectos que 
emergiram aqui dentro da escola, que há qualquer coisa que foi fruto desta 
proximidade com o CF. 

Não. Não. Eu reconheço e daí a minha... Dos professores, claramente não. Daí a 
minha necessidade de me adequar à realidade. 
(...) Tenho medo de o começar a fazer [o projecto]! (...) Porque, se calhar, vou ter 
alguma dificuldade em fazer baixar as expectativas que tenho sobre a formação, em 
função da realidade concreta. (...) Terei que propor um plano de formação menos 
ambicioso, mais realista e que, no fundo, vá de encontro ao que, realmente, o 
terreno é enquanto formação de professores. E com esse que temos de trabalhar e 
não com aquele que gostaríamos de ter. 
(...) Dos professores do Io ciclo é dos que eu tenho menos relutância em admitir 
que eles têm alguma disponibilidade, algumas condições. 
Se calhar, por eu ser também do Io ciclo estou mais conhecedor e dou a minha..., a 
minha proposta de animação, se calhar, vai mais de encontro às suas necessidades 
e à sua história... 
(...) A educação de infância não é tão possível, porque o leque de educadores de 
infância muda todos os anos e, se calhar, muda mais do que uma vez por ano... 
(...) No 3o ciclo, se calhar, dos sessenta professores (...) trinta e cinco não estão 
cá para o ano. Isto acontece todos os anos! 
(...) Por outro lado, as escolas, eu penso que não têm (as escolas enquanto 
organização), custa-lhes imenso fugir do administrativo. 
Aquilo que dizias há bocadinho: se participam no Conselho Pedagógico o 
importante é que fique a acta escrita e que seja assinada por toda a gente; que tenha 
uma agenda e que dê resposta às, digamos, aos constrangimentos administrativos 
que também a escola tem. (...) Porque tem que dar resposta a esses e não tem que 
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dar respostas às, digamos, eventuais necessidades de formação que os professores 
tenham ou que o centro questionou? Porque não é administrativo, não é taxativo 
obter a resposta. 

Eu acho que o professor tem motivações e o professor sempre quis formação, 
sempre quis dialogar... (...). Os professores estão receptivos à formação. Mas não 
é com este tipo de formação que nós (pelo menos nesta última fase deste triénio) 
lhes apresentamos. Isto é, o espírito que eu tenho dos professores é que eles não 
querem fazer este tipo de formação. 
(...) Os professores neste momento perguntam-me quais as acções que não vão ser 
financiadas para se candidatar a elas, (...) No primeiro ano surgiu uma certa 
empatia com o centro. Queriam fazer muitas coisas; queriam fazer reuniões e foi 
muito bom (...). Agora nem mandam sugestões. De início mandavam. Agora (...) 
só perguntam (...) quais são as acções que não são financiadas. 
(...) Há um grupo que está sempre mais interessado em fazer formação: o das 
educadoras de infância; (...) foram aquelas que estiveram sempre mais motivadas 
(...), apresentam sempre propostas de formação. (...) os outros níveis (...) estão 
ao mesmo nível de interesse. 

Depende da maneira como eu conseguir transmitir essa ideia. Porque eu penso que 
isso depende muito, que a resposta das escolas que passa pela maneira como eu 
conseguir colocar a questão. E pelos meios e pelas contrapartidas que se lhes vão 
oferecer. Portanto, pedir só coisas em termos de carolice eu penso que isso já não 
funciona. Portanto, tem que haver contrapartidas. E depois até se pode partir para 
outra situação, mas para o arranque... 
Não [escolas seriam capazes de fazer formação diferenciada?]. Sobretudo 
exactamente pelo que eu te disse. Não há..., depende da maneira como nós iríamos 
colocar a questão. Sem contrapartidas não. E tinha que haver contrapartidas 
imediatas. Sem contrapartidas as escolas... 
(...) De toda a ordem. Contrapartidas de carácter afectivo, psicológico e material. 
Porque não? Não podemos descurar o aspecto material da questão, porque isto de 
funcionar só à base de carolice não dá. Tu não podes ter qualidade, hoje em dia, as 
coisas não se compadecem, a situação não se compadece só com amadorismos. 
(...) Porque depois há respostas a dar em termos da administração (...) e depois 
chamam-nos e responsabilizam-nos pelas coisas. Nós temos que ter equipas 
técnicas a quem temos que pagar e mesmo no domínio da formação acontece o 
mesmo. 

Eu hoje, como sempre, acho que as escolas não têm condições para coisíssima 
nenhuma. Nem que tenham as condições todas! 
Isto é: eu continuo a achar que as coisas se fazem com pessoas. E foi toda a vida 
assim que se fez. E, portanto, eu acho que o que se devia era aliciar, conseguir 
envolver determinados pivots nas escolas. E a partir daí as escolas respondiam. 
Umas melhor, outras pior. Mas para isso tinha que haver, pelo menos, condições 
para o tal grupo de apoio ao centro, ao director; que tivesse condições efectivas, 
nem que fosse redução de horário. 
[Criar condições para que os CFs possam ser independentes do FOCO]: Eu antes 
de pensar o que os professores vão responder, eu própria não era capaz, se calhar, 
de me perfilar numa coisa desse género. 
Os professores — a experiência que eu tenho é a seguinte: o que vier de cima, os 
professores podem protestar, podem barafustar, mas fazem. Se tu tentasses eu não 
sei se havia uma resposta, porque havia sempre... 
(...) mais uma vez é assim: os professores legitimam os maus gestos do Governo. 
Mais uma vez se diz, como sempre se disse: os professores não querem fazer 
nada, porque quando lhes é dado não sei quê, eles não agarram; os professores 
faltam, porque... Eu não queria entrar por essa leitura! 
(...) eu começo, realmente, a ver que hoje não há lugar aos grandes entusiasmos e 
às coisas feitas com amor. Não há! 
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Sim, sim, sim. Não acho que estejam capazes. Acho que estão capazes de se 
envolver num projecto de mudança, que é diferente. (...). Eu penso que sim. 
Aliás, eu penso que sempre tiveram. 
(...) eu, em 1984, creio eu, por sugestão do homem que hoje é Director do 
Departamento, do (...), disse-me: "O fulano, faça-me uma iniciaçãozinha aos 
computadores". (...). Está bem. E mandamos (Manei, nunca me hei-de esquecer. 
Isto para mim foi marcante na opinião que eu tinha sobre os professores em 
Portugal), mandamos um papel para cada uma das trezentas e tal escolas que havia 
na região norte (preparatórias e secundárias), "vão-se realizar no Porto, na Rua D. 
João IV, não sei quantas horas, um curso sobre introdução aos computadores, 
feitos pelo Sr. Fulano de tal (que era eu), sem direito a ajudas de custo nem 
deslocações, quem estiver interessado....", apareceram mais de mil inscrições de 
professores, desde Bragança a Viana do Castelo, até ao Porto. E vieram! E vieram! 
Isto (...) é a melhor medida que eu tive de que quando as pessoas querem..., as 
pessoas querem! Os professores portugueses (e eu um dia hei-de poder dizer isto a 
alguém) são da melhor coisa que existe neste país. O que têm sido é tão chateados, 
tão vilipendiados, tão ameaçados, tão insultados que têm vindo, progressivamente, 
a perder o élan, a perder a capacidade que tinham. Isso é verdade. Mas não tem 
sido por culpa deles. 
(...) O Io ciclo parecia-me um terreno muito propício, muito profícuo e muito 
possível de fazer alterações. (...). Era um terreno de professores (...) muito 
instalados, com modelos muito arquétipos (...), muito fechados e que agora eram 
obrigados (...) a fazer formação. 

Tenho [expectativas positivas em relação aos professores e às escolas]. Quer dizer: 
positiva na medida em que acredito que existem esses números. Agora, não tenho 
ilusões que eles sejam representativos da massa global. Mas acredito..., acredito 
que eles, só por si mesmos, já merecem ser estimulados. Quer dizer: mesmo que 
os outros sectores, os sectores que estão mais atrasados e que estão menos 
motivados permaneçam, eu acho que aquelas pessoas que fazem alguma coisa, 
essas, por si mesmas, merecem ser estimuladas, merecem que uma estrutura lhes 
ofereça condições, perspectivas, etc.. E também pode acontecer que sirvam de 
fermento. Às vezes acontece. (...) os primeiros imediatamente mais motivados 
foram os do Io ciclo. Algumas pessoas têm uma relação mais burocrática (...), mas 
as do Io ciclo (...) aproximam-se mais. Talvez porque sejam menos institucionais 
(...), eram professores, não tinham cargos... 

(...) se o director do centro tendo uma determinada perspectiva e um determinado 
projecto pode ser um factor dinamizador... não se pode é querer impor o projecto 
do director do Centro a mil e tal professores ou às diferentes escolas. 
(...) Eu penso que isso tem a ver um pouco com a própria dinâmica e com a 
percepção que tem a gestão da escola. 
(...) Há um pequeno grupo que já... Eu estratificaria isto: digamos que tenho já um 
grupo mais avançado que trabalharia dessa maneira, já trabalharia assim. E que, 
inclusive, estamos a pensar a forma, a maneira de formalizar um projecto dessa 
ordem. 
(...) colocaria esse tipo de formação [Projectos/círculos de estudos] ao nível de 
professores, de pessoas já muito mais sensibilizadas, com outras práticas, com 
outras metodologias..., um prático reflexivo! (...) tenho um determinado público 
que não vamos conseguir passar nada sem ser dessa maneira [cursos de 
formação]. 

Eu acho que sim [receptividade das escolas]. As escolas estão mortinhas por quem 
tenha disponibilidade para trabalhar. (...). Pois estou ! [optimista em relação às 
escolas...] Porque a gente o que é que vê nas escolas? Nós vemos que os 
professores, coitados, pois têm muitos defeitos, temos muitos defeitos e tudo o 
mais, mas temos também a capacidade de disponibilização, capacidade de 
sacrifício... 
Muitas vezes, em vez de estarmos a tentar enquadrar os professores nas normas, 
porque é que não normalizamos o enquadramento espontâneo? Ainda hoje vinha 
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uma colega: "vou passar aqui a tarde, temos o trabalho de grupo do clube..." Os 
clubes: são actividades interessantíssimas! Que poderiam ser como que 
reorganizadas, rentabilizadas, dentro da formação. É preciso é estar atento. 
(...) Sei também que gostariam que os directores trabalhassem por eles. Também 
sei, mas isso é normal. 
Quando nós dizemos: "não, o trabalho é vosso; não é nosso; nós somos 
meramente facilitadores..." As pessoas não gostam e dizem: "tu é que tens de 
avançar e tal..." 
Mas eu ainda acredito que pode haver um jogo... eu acredito no sistema! Não 
acredito é na maneira como ele está montado. Com a parte, como os regulamentos 
estão feitos. Na possibilidade, acredito. Acredito que se pode modificar isto de tal 
maneira a poder avançar. Agora, não acredito na vontade política... 

A partida, sim. Pelo menos para os primeiros anos. 
Por exemplo: uma coisa que não me faz confusão nenhuma é nestes três primeiros 
anos não haver projectos, portanto, grupos de professores apresentarem projectos, 
muitos círculos de estudos, por exemplo. É uma coisa que não me faz confusão 
nenhuma, portanto, que haja nestes três primeiros anos uma aposta essencialmente 
nas oficinas e nas acções de formação... [Cursos]. 

É muito curioso. Eu sinto aqui muito. As escolas, os professores do ensino 
primário têm um dinamismo que é uma coisa espectacular! E as escolas do ensino 
primário, eles fazem coisas perfeitamente espectaculares. Nisso, acho que as 
escolas preparatórias, aquelas que começaram mesmo preparatórias e que depois 
passaram a C+S, também têm um dinamismo grande. Nós, como somos a única 
secundária, o 3o ciclo e o ensino secundário somos aqueles que estamos muito 
mais antiquados em todos os aspectos. Quer no aspecto de formação quer no 
aspecto mesmo da dinâmica. 
(...) Para os professores o mais fácil é este estilo que está! Chegam aqui, ganham 
os créditosinhos, vai embora e acabou! 
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Formação Pessoal e Profissional: que domínios e formas de os 
desenvolver? 

Continuo, se calhar, volto a responder o mesmo. Tinha que perceber melhor as 
dinâmicas das escolas e do grupo em geral. O funcionamento dos grupos. Tinha 
que perceber bem isso. Tinha que perceber isto para inventar (...) estratégias que 
possibilitassem uma certa mobilização desta gente toda. Portanto, continuo 
novamente com o que eu acho que era fundamental: o conhecimento da realidade. 
Esse seria um aspecto fundamental. Depois, obviamente, a partir daí, haviam 
necessidades de formação que iriam emergir no processo. 
(...) o processo que eu podia utilizar acho que passava muito por desenvolver uma 
dinâmica diferente na CP. 
(...) mas devia de ser a CP, digamos, o espaço..., ser o potencial momento de 
reflexão. Devíamos ser nós, aquele grupo alargado, com o conhecimento que cada 
um tem das suas escolas, criamos alguns mecanismos de auto-formação que nos 
permitisse um melhor conhecimento das realidades, inventariar as tais estratégias, 
desenvolver projectos congruentes com estas realidades. 
(...) iria estimular muito mais isto, este mecanismo, este dispositivo de formação 
que é a CP, do que procurar uma formação universitária. 
(...) Não quer dizer que (...) não pudesse lançar mãos de recursos externos que 
pudessem ajudar a clarificar alguns pontos de vista (...), a abrir perspectivas para 
uma análise diferente, implicar-se nos processos... Portanto, via as universidades 
como um recurso a esse nível. 
(...) o facto de eu ter uma formação recente no âmbito das CEs e o facto de ter uma 
formação a nível..., uma pós-graduação, recente também, faz-me sentir que neste 
momento tenho alguns referentes teóricos, o que me permite avançar e analisar a 
realidade. 
Portanto, mais do que novamente ter mais informação teórica, meramente teórica, 
se calhar repetitiva (...), mais importante do que isso era ser capaz de analisar o 
que estava a acontecer para, de facto, integrá-la. 
Então, acho que só um mecanismo deste tipo seria mais favorecedor do que outra 
situação. 

Neste momento não estou..., estou mais na expectativa de concretizar a formação 
que obtive. 
(...) uma das razões que me levaram a concorrer ao CF foi a expectativa que eu 
tinha acerca da formação e do papel que podia desempenhar na formação de 
professores. E como ainda não concretizei ainda continuo na expectativa de poder 
ser mais útil à formação de professores. (...). Portanto, não estou a ver assim 
grandes..., pelo menos não tenho percepção de grandes lacunas ao nível... 
(...) o que me falta, realmente, é o apoio sobretudo das estruturas que nos rodeiam 
e que, de certa forma,, nos supervisionam e das quais dependemos: estruturas 
financeiras, estruturas hierárquicas, etc. Sem estar a desprestigiar (...) o trabalho 
dos colegas e as ideias que eu tenho acerca dos directores dos CFs, eu penso que 
um grande número de directores dos CFs não estão preparados para fazer 
animação de formação. (...) acho que lhes falta formação em termos de animação 
da formação e o currículo que eles têm em termos de animação de formação não é 
tão relevante como isso. (...) E o que me parece é que há dificuldades até de 
diálogo entre os directores de centro, porque eles estão em perspectivas totalmente 
diferentes e em níveis de conhecimento sobre a formação totalmente diferentes... 
Eu acho que se deve optar por escolhas de formação dos próprios directores de 
centro. Eu acho que devia ser dada a oportunidade de criar dinâmicas de formação 
(ou, se quiseres, de auto-formação) dos directores de centro de forma a que eles 
possam escolher áreas e trabalhos de auto-formação para os quais eles sentem 
necessidade de formação. 
Se calhar, as universidades podiam oferecer, por um lado, um conjunto de 
formações diversificadas, das quais os directores de centro podiam optar; portanto, 
arranjando módulos de formação nunca de carácter obrigatório nem de imposição. 
Portanto, se calhar, haver uma oferta de formação que os directores de centro iriam 
escolher. Agora, a definição dessas escolhas, eventualmente a organização de 
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formação (...) podia passar por estruturas de agrupamentos de directores dos 
centros. (...) isto não invalida que as universidades façam oferta de formação, com 
módulos, que os directores poderão incluir (ou não) na sua formação. Conforme 
as lacunas que haja. 
(...) Eu acho que temos é de arranjar uma forma é de legitimar esses 
agrupamentos. E isso não tem havido qualquer receptividade ao nível das 
estruturas hierárquicas. (...) Pelo contrário, não foi feito absolutamente nada. (...) 
Mas também acho uma diversidade enorme de interesses que é muito difícil de 
conciliar. 
Aliás, eu já exprimi isto ao nível do agrupamento do Vale do Sousa e Baixo 
Tâmega como tem sido difícil... quer dizer: muito bem, as pessoas juntam-se, mas 
avançar para propostas concretas... 

Eu, logo no princípio, fui a uma acção que (...) gorou um bocado as minhas 
perspectivas de formação, que era sobre Gestão. 
Mas eu cheguei à conclusão que não era aquilo que eu pretendia. Não sou daquelas 
pessoas maniqueístas que dizem que não se traz nada. Tráz-se sempre qualquer 
coisa de útil. Nem tudo é mau, tráz-se sempre qualquer coisa de útil. 
Eu acho que para um director seria bom ter conhecimentos em Ciências da 
Educação bastante profundos (embora o ME não considere importante). 
(...) Acho importante essa área, porque mexe com tudo, com a formação (...), 
acho que são realmente conhecimentos indispensáveis, porque é um leque muito 
grande que envolve toda a educação. É um conjunto de conhecimentos bastante 
grandes que podem abrir perspectivas ao director para fazer (...) um projecto ao 
nível da formação que interesse a escola e que mexa mesmo com a escola. Porque 
acho mesmo que é isso que se deve fazer: que alterem as práticas pedagógicas. 

(...) nós não temos tido formação para directores de centros e eu acho que acabava 
por ter o seu interesse. Mas a formação que temos tido é aquela que nós próprios 
vamos fazendo, com as reuniões que vamos tendo, com os encontros que vamos 
fazendo. 
Eu até não sei se era uma formação feita por alguém, porque eu não penso que isso 
fosse o mais importante. Senão estamos a cair no erro que eu não... [Formação de 
tipo formal em instituições de ensino superior]: Eu acho que essa formação não iria 
ter grande utilidade. 
(...) por exemplo, nós fizemos um protocolo entre estes vários centros (...) e 
itensificar um bocado mais este tipo de reuniões que nós temos, alterando certas 
regras das reuniões — nós, no fundo, acabamos por nos encontrar poucas vezes 
— e acabamos também por ir desenvolvendo alguns trabalhos mas não aqueles que 
depois nos dariam outro tipo de visão das coisas e levaria a outros trabalhos. 
Porque também, ainda estamos numa fase mais ou menos inicial. 
Quer dizer: nós temos oito ou nove reuniões. Se fossemos para formação mesmo 
eu acho que, entre centros, por afinidade, nós é do Baixo Tâmega porque temos 
algumas afinidades, porque os concelhos são idênticos e têm características mais 
ou menos comuns, nós conseguíamos talvez uma auto-formação, é natural que 
houvesse um centro que tomasse isso como (...), ser ele o dinamizador (...) dessa 
formação, ser ele o impulsionador desse tipo de actividades, mas ia mais para esse 
tipo de formação. 
Eu não vejo que a formação nas universidades fosse resultar...; assim como não 
vejo que ela vá resultar para os formandos dos CFs — para esses muito menos! 
(...). Porque para nós ainda era mais ou menos pacífica. Para eles (...), voltavam 
àquela formação contínua que já tiveram, que nos mandavam os papeizinhos lá 
todos muito bem numeradinhos, aqueles dossiers que nós constituíamos e que 
depois nunca eram abertos. 

Ora bem: eu acho que precisava de muita coisa. (...). Eu achava, por exemplo: 
tinha que ficar bem, bem dentro do que é um trabalho-projecto; saber o que é um 
trabalho de círculo de estudo, como é organizado, como é que se fazia e como é 
que ele funciona. E não estou muito, não estou completamente dentro do assunto. 
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(...) cada vez que há qualquer coisa que eu ache que vai beneficiar a minha posição 
de director (seminários, colóquios...), eu vou! Não tenho problemas nenhuns em 
deslocar-me aqui ou acolá. Agora, nem tive muito tempo para me dedicar..., para 
saber o que é que ainda me falta. 
Eu acho que há muitas falhas que..., são falhas porque se meteram muitas outras 
coisas. 

(...) eu senti que tinha algumas lacunas ao nível de formação. Quando eu digo ao 
nível da formação, digo ao nível... eu situei-me um bocado como gestor; pronto: 
quer queiramos quer não fui gestor de alguma coisa e sinto que tenho algumas 
incapacidades. Tentei procurar algo que me pudesse dar mais algumas valências. E 
é o que eu estou a fazer (DESE). Não sei se isso... Algumas coisas têm sido 
positivas. Outras, nem por isso, mas... 
[Experiência do agrupamento de centros]: estamos a pensar alargá-la às próprias 
CPs, porque sentimos que as CPs são um quase que, eu não diria um corpo 
estranho, mas que reúne periodicamente e aliás basta ver aquela circular que 
chegou há pouco tempo e que dispensava os professores de uma tarde, de três em 
três meses, aponta efectivamente para que seja um órgão que não funcione, que 
reúna esporadicamente para dar aval e subscrever as propostas do director, quando 
muito discordar delas ou apoiá-las, mas nada mais. [E se tiverem alguém que os 
substitua na escola!...]: Evidente. Exacto! 
Aquilo que nós estamos a pensar é dinamizar precisamente as comissões 
pedagógicas, fazendo momentos de encontro, juntando as comissões dos vários 
centros para ver se, pelos menos, esta equipa que, quer queiramos quer não, está 
formada e tem um contorno jurídico de actuação se, pelo menos, é um suporte à 
actividade do director, para que ele não seja realmente um elementos que está só, 
que é isso que a gente, a maioria de nós, realmente, estão. 

A formação de directores de centro... A resposta às necessidades de formação é 
sempre, é um mundo, porque é a necessidade de formação de adultos: como é que 
os adultos aprendem; como é que os adultos podem aprender em processos 
dinâmicos. 
Pronto: é sempre um mundo, a educação e formação de adultos é sempre um 
mundo onde nós temos sempre necessidade de formação. Portanto, aí eu sinto que 
há um constante actualizar e um constante aprofundar de coisas. 
Ao nível dos processos administrativos já não ponho..., penso que já começamos 
a dominar (...), a gente de tanto fazer vai aprendendo. É o mais fácil. (...) Agora, 
essa questão das necessidades e o que é a formação de adultos, quer dizer: que tem 
uma psicologia própria, como é que os adultos aprendem, essas coisas todas. 
(...) Não há diferença a esse nível, é evidente [forma de aprendizagem ao longo do 
ciclo de vida]. Mas as práticas, as práticas de formação... Mas de qualquer maneira 
há..., há uma formação de adultos! Quer dizer: e é fundamental como é que se 
parte da experiência e como é que se vivenciam e (...) se objectiva a própria 
experiência. Isso é fundamental ao nível dos adultos. Aí é sempre um mundo a 
actualizar. 
Agora, de momento assim, não estou a ver um campo onde... (...), não estou a 
ver um campo específico. 
(...) Ao nível da concepção da formação, lá está, é subjacente. (...) a concepção de 
um projecto de formação requer uma série de componentes que tem a ver com tudo 
isto que é a formação de adultos. E é um mundo terrível! A adequação dos 
matérias, das horas, dos tempos, se são conteúdos que a gente quer passar ou se 
são coisas que a gente quer vivenciar e depois questionar. 
(...) Sou apologista de um sistema, não sei se errado, mas vou chamar misto e tem 
a ver com isto: nós, entre directores, entre pares, temos possibilidades de 
funcionar. Com recurso a algo exterior que possa sistematizar e enquadrar 
teoricamente esse tipo de reflexão que a gente vai fazendo. Portanto, quer seja a 
resposta às necessidades, quer seja a questão da formação, tem que ter sempre a 
ver com aquilo que a formação vai produzindo. 
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Não quer dizer que, num momento dado, não tenhamos que recorrer ao ensino 
superior ou (...) a um especialista, — o que é sempre importante, até para nos 
desbloquear dos constrangimentos que vamos encontrar. 

(...) Eu creio que um director de centro (...), neste segundo mandato, terá que 
fazer a avaliação do que fez no centro; quem é a bolsa de formadores que tem; 
quais são as ideias da CP; e então definir estratégias de formação. Para o próprio 
centro. Dado que os elementos da CP, no fundo, são os presidentes dos CDs e 
Conselho Pedagógico e os representantes do 1° ciclo e dos educadores de infância e 
então definir modelos de formação. Agora, creio que depois de definir os modelos 
de formação para o centro e ver quem é que necessita para desenvolver esses 
modelos de formação. Isto é e se necessitar de elementos das universidades, tudo 
bem: vá lá buscá-los. (...). Eu creio que é possível fazer com uma bolsa de 
formadores do próprio centro, fazer a formação que o próprio centro quer . (...) E 
passa por aí, pelo director de centro ser o dinamizador desse grupo. Creio que, 
neste momento, se os directores de centro tivessem possibilidade e é muito difícil 
definirem modelos de formação dado que nós temos colegas de Mirandela e de 
Vinhais (...), que têm poucos professores a quem oferecer formação, têm mais 
dificuldade em arranjar formadores (...); 
Mas creio que deviam de ser os directores de centro que deviam definir os modelos 
de formação para os próprios centros. Eu creio que, se fosse possível os directores 
de centro, cada um com o seu plano de formação, recolhendo elementos (sobre os 
planos) dos outros directores de centro: eu apresentava o meu; tu apresentavas o 
teu... e discutíamos: olha, tu tens aí uma coisa gira... É gira; eu vou... E então, no 
final de um encontro de 2,3,4 dias, nem que fosse quinze dias... e então dizer: esta 
é a formação que os professores querem no país! E a partir daí não ser através da 
estrutura hierárquica nossa vir destruir esse projecto. 
E o director de centro para fazer isso, o que é que tinha que fazer? Para apresentar 
o plano de formação fazia como eu fiz: recolheu os elementos dos próprios 
professores; isto é: que formação é que vocês querem? Aliás, eu vou fazer isto, 
este ano, outra vez, para apresentar o modelo. Creio que passa um bocado por aí. 
[Reuniões de directores]: Pois foi [importante].(...). Eu acho que sim, que é 
importante. Até porque nós temos directores de centro realmente com (...) muitas 
qualificações e classificações em determinadas áreas e que seriam óptimas para 
definir realmente projectos de formação. 
(...) Mas creio que a formação, se cada um já tem a sua experiência, já sabe o que 
é que os professores da sua área necessitam, creio que deviam ser os directores de 
centro, com alguém de um organismo regional ou nacional, para definir esse 
modelo de formação. 
[organização de formação]: Não sei. Eu tenho muita dificuldade, porque eu nunca 
soube o que era a minha função. 
[Círculo de estudos]: E podia passar por aí (...), pela organização ou de um 
projecto ou de um CEs que definisse realmente o... (...) Para já era bom, porque 
os que têm já alguma experiência nisto sabem como é que deviam dominar as 
matérias. Segundo, aqueles que entram agora de novo acompanhavam com muito 
mais oportunidade. Através de CEs, projectos, não sei. Mas o certo é que não vejo 
também as Direcções Regionais e o ME a definir a formação para os directores de 
centro. Acho (que) são eles próprios que têm de definir o que querem. Mas 
também te digo que é difícil, porque eles definem e eles depois dizem: "Agora 
deitas isso para o caixote do lixo". 

Eu queria aprofundar, nomeadamente, o estudo sobre o desenvolvimento de 
projectos, sobre animação e gestão da formação (e não consegui). Sinto uma 
necessidade tremenda e não consegui trabalhar esses domínios. 
(...) há uma coisa que eu estou insatisfeita, porque não consegui ter tempo e 
espaço para reflectir sobre coisas que eu queria e não pude, não tive tempo. Por 
exemplo: em relação a este colectivo de directores de centro, ainda aqui há tempos 
a F... [colega] colocou essa questão: "Agora vamos reflectir mesmo sobre os 
processos de formação, sobre a concepção da formação". Não tem havido tempo 
para isso e nesse aspecto eu sinto-me um bocadinho frustrada. Porque havia linhas 
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que eu queria aprofundar e não pude, não pude trabalhar. Quer dizer: tem sido só, 
só virada para o pragmatismo. 

Eu gostava muito de ter formação em "como desenvolver um projecto", "como 
ajudar a construir um..., pronto: um projecto de formação". Eu sinto que tenho aí 
muitas..., não ajudei suficientemente as pessoas, se calhar, a pôr de pé e a 
implementar os projectos de escolas e os projectos de grupo... Eu isso gostava. 
(...). Reflectir sobre isso? Pronto: chamas-lhe profissionalidade? Inclusive que 
formação para os professores? Isso eu também gostava. 

Eu já te disse basicamente, quer dizer, se quiseres eu também mostro-te três 
coisas, mas há uma para mim, essencial: análise de necessidades de formação. Isso 
para mim é extraordinariamente importante a esse nível. (...) Eu acho que qualquer 
escola de Ciências da Educação. Não tenho qualquer (questão de) princípio sobre o 
ensino superior. Acho é que ele faz coisas que não deve. (...). Depois penso que 
não faria mal a um director do centro ter formação sobre o sistema educativo, os 
modelos do Sistema Educativo, um estudo comparativo ... 
(...) Não que eu, por mim próprio, precisasse muito duma coisa dessas; acho que 
não. Mas, se calhar, gostava de ter mais duas ou três coisas a esse nível... E olha 
que ... não vejo muito mais áreas onde eu precisasse... Não vejo, mas também não 
sou bom exemplo. Como sabes, não é? Pronto: toda a formação que tenho, a 
abordagem de sistemas, etc., etc.. Se calhar, passando para fora de mim, se 
calhar, era importante que os directores dos CFs tivessem uma formação mínima, 
pelo menos, sobre métodos de investigação em educação. (...). Por exemplo: 
sobre algumas vertentes de Política Educativa. Se calhar. Se calhar. Mas confesso: 
eu pessoalmente não sinto essa, essa, essa..., mas por isso é que eu sou mau 
exemplo. Porque eu, no fundo, na parte curricular do mestrado tive essas 
marmeladas todas. Não é? E acho que as tive bem. Curiosamente, acho que tive 
bons professores nalgumas coisas, onde aprendi bastante, onde aprendi bastante 

Aquilo que eu gostava era que, de facto, pudéssemos organizarmo-nos como, 
enquanto directores dos centros de formação, como grupo de pares. E 
estabelecermos, a partir do grupo de pares, os protocolos e as interacções que nos 
parecessem úteis com as instituições do ensino superior que desejássemos fazer. 
[Círculos de Estudos de directores]: Eu conceberia isso. (...). Identificando, 
sabendo nas áreas, fazendo a leitura das nossa dificuldades, das nossas carências, 
das áreas em que é preciso investir, identificando recursos humanos existentes... 
Eventualmente eu até nesse plano, curiosamente, até admitia fazer uma formação 
auto-financiada. Parcialmente auto-finaciada. Isto é: eu estaria disposto a dizer 
assim: está ali um tipo que é muito bom! Sei lá? O Canário ou outro qualquer. 
Pronto: que seja bom nisto, convinha, de facto, que ele estivesse aqui duas horas 
connosco para a gente pôr isto a sério. (...), eu estaria disposto (isto tem limites), 
mas eu estaria disposto, num quadro de formação deste tipo, a auto-financiar a 
minha formação como director de centro de formação. Porque também e digo isto 
porque não acredito que o sistema, em si mesmo, financie ele próprio este tipo de 
formação de directores. Agora, se aquilo que vai acontecer é termos de frequentar 
um curso de formação na ESE para formação de directores, não vale a pena. 

Eu penso que seria mais a definição de perfis de formação. Ou, se quiseres, quase 
na expressão do Nóvoa, das identidades dos professores. Isto é: que tipo de 
professores é que nós temos, é que nós queremos? Será um reprodutor? Será um 
elemento militante que se dedica à causa por aí? Será uma prático que percebe 
muito da poda lá do seu sector , especialista? Digamos, a identidade profissional 
dos professores... Será um profissional? Meramente profissional? Ou será mais 
alguma coisa? Eu penso que seria necessário era fazer o levantamento dessas 
diferentes perspectivas, desses horizontes; contextualizá-los no universo do 
professorado português, que muitas vezes também vêm importadas e não têm nada 
a ver connosco e procurar também 1er com a experiência que temos e colhemos 
com a realidade em que estamos contextualizados; ver qual, por exemplo, o perfil 
que nós vamos projectar, que nós vamos delinear para este assunto. Acho que 
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seria muito mais interessante, porque acaba por ser minimamente homogénea 
também. 
(...) Eu penso que o grupo de directores de centro, portanto, esta área dos que 
conheço, acho que já têm uma experiência e um enriquecimento muito forte e 
poderiam partilhar e definir mesmo áreas de actuação. Areas de actuação que eu 
penso que deveriam dar resposta mesmo, ir ao encontro de problemáticas do 
sistema. (...). Quando há bocado falava em área-escola: mais do que estar a dar 
matemáticas (não tenho nada contra; acho que são bem necessárias, pelo 
contrário), ou se quisermos, pegando agora na matemática, mais do que estar a dar 
matemática era necessário ter consciência do problema que é a matemática e do 
insucesso em matemática e de 1er a matemática e de procurar ver o que é que a 
matemática, qual é o contributo da matemática para o desenvolvimento da... para a 
formação geral daquele aluno. 
Eu penso que seriam essas temáticas que se deveriam reflectir e de procurar criar 
posições concertadas, pelo menos, ao nível mais amplo. 
Imaginemos que aqui, nesta periferia (Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar), 
até concertavam estratégias nesse âmbito, faziam um levantamento mesmo em 
termos de possibilidades ou necessidades de oferta ou interna ou até de protocolos 
com qualquer das instituições que temos aqui próximo e diríamos: "Vamos fazer 
um projecto de mudança de mentalidades nesta área. Ou de, pelo menos, de cultura 
nesta área". E esse projecto desenvolvido (...) nesse grupo, já seria mais 
concertado ... Seria como que um lobby mesmo em termos institucionais. 

Para mim continua a ser a Formação Pedagógica. 
Nós temos que concordar que.., eu não sei, não fiz estatísticas, mas... oitenta por 
cento dos professores não têm formação pedagógica. 
(...) Aí, só para os directores! A formação dos directores. Não sei. É curioso. Nós 
não nos conhecemos uns aos outros. Aí está uma coisa... Nós não sabemos... 
conhecemos pontualmente este ou aquele... 
(...) Eu acho que as duas versões são possíveis [formação concebida pelo centro 
do sistema e pelo grupo de pares]. Claro! É inevitável que eu vejo a formação 
muito mais uma formação procurada pelos próprios — a auto-formação (...). Nós, 
os directores de centro, temos necessidades. Sentimo-las. Podemos encontrar-nos 
e dizer: necessitamos disto. O que eu acho é que, quem tem os meios e os 
recursos? O apoio central é indispensável. Esse é indispensável! E, portanto, o que 
deviam era... nós próprios procurar ou eles proporcionarem-nos, quer dizer, esse 
diálogo que não existe nem é institucionalizado, porque deixou de estar 
institucionalizado... 
(...) Agora, o que eu entendo é que: qual é o ideal? São os próprios directores que 
determinam as suas necessidade, que se juntam e procuram a formação. E a 
estabelecem. Que até pode não ser necessariamente nova. Agora, a mim não me 
repugna que em termos de funcionamento, digamos, possa ser uma entidade estatal 
ou administrativa que diga: "há um espaço para a formação; proponham os 
senhores". Até de acordo, porque eu entendo que deve haver uma colaboração..., 
porque muitas vezes a organização de baixo para cima custa muito, porque nós não 
estamos habituados; nós não estamos habituados ao sistema democrático (e não 
falo em ideologia política, falo em termos sociais: a democracia também é um 
sistema social, é uma maneira de estar na vida: eu quero uma coisa, vou procurá-
la, vou fazê-la). No sistema tradicional: eu quero uma coisa peço que me façam. 
(...) Agora, como se procura esta formação? 
Ela devia estar institucionalizada, ou seja, estar prevista, estar consagrada, estar 
regulamentada (...), não ao ponto de dizer xis créditos, não. Mas estar de tal 
maneira, ou legalmente, ou administrativamente, ou politicamente, estar 
administrativamente reconhecida. (...). Eu até estou convencido que há muitas 
gente com capacidade para a organizar. O ideal seria um instituto. (...). Um grupo 
de pessoas interessadas cria o seu instituto. E isso faz sentido. 

[Segundo momento da resposta]: 
Eu penso que, se calhar e respondendo de uma forma mais vasta, provavelmente 
eu estarei necessitado de avançar para um DESE ou para um CESE em Gestão da 
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Formação. Sinto isso. Não há, digamos assim, uma área muito específica em que 
sinta (...) muita necessidade de... 
(...) Eu penso que, por exemplo, é uma área que eu gostava de aprofundar mais, 
tenho lido bastante sobre isso, mas lá está, é avulso, um pouco (...) a reboque 
concretamente de um CESE que uma das colegas anda a tirar; portanto, tenho lido 
o material que ela tem que 1er, são as questões da profissão, por exemplo, 
portanto, do ser professor, a profissão, portanto, todas as componentes que estão 
ligadas a isso, se existe profissão, se não existe, o que é que é necessário para que 
exista... Isso, por exemplo, é uma área que acho extremamente interessante. Ou 
uma outra área que, lá está, penso que nenhum CESE depois pode dar, é uma 
actualização da investigação que está a ser feita nos vários domínios de todas as 
áreas, portanto, que é uma coisa difícil de ir recolher a algum CESE ou sequer... 
sobre Gestão de Formação, penso que é difícil. Por exemplo, que é acompanhar 
(...) a vanguarda (...) em todos os domínios. 
Por exemplo, em relação ao Io ciclo saber, de facto, quais são os métodos, as 
técnicas, as ideias, as correntes... Ao nível do Pré-escolar, portanto... é difícil, 
portanto, abarcar, perceber quais são as pedras-de-toque, vá lá, em cada um dos 
domínios. 
Isso é uma coisa que é difícil um CESE ou um DESE, portanto, dar isso. A não 
ser que sejam trabalhos especificamente para isso: um CESE para directores de 
Centro em que especificamente diga: no pré-escolar, as correntes fundamentais são 
esta e esta; os métodos que digladiam são estes; estes são os ataques, não é? Isso 
dava-nos uma visão de conjunto... Onde é que eu vou buscar isso? Vou buscar às 
pessoas que lidam comigo na CP. 
[Aprofundamento das coisas através da prática]: Pela prática; mais uma vez é 
verdade. Por exemplo, duma acção que houve que foi para educação nos Jardins 
de Infância (...) resultou um grupo de formandos que queria pedir o nosso espaço 
de formação para se reunirem mensalmente. (...). Dessas reuniões resultou uma 
coisa interessante, portanto, eu fiquei a perceber, assisti, fiquei a perceber, 
digamos, que havia dois grandes mundos (...) a nível do pré-escolar que se 
digladiavam a nível concelhio. (...), e é assim que eu vou conhecendo (...) o que 
se passa nos diferentes domínios, sem ter... [frequentado cursos?] 
(...) Eu já estive inscrito em 1983 num mestrado. Desisti... na boca da urna (...). 
Sinceramente, desisti foi por razões familiares, mas não interessa. 
mas o que foi interessante é que fiz tudo até à primeira aula, cheguei atrasado à 
primeira aula e estava do lado de fora da porta (porta fechada) e estava a ouvir o 
que se estava a pasar lá dentro e eu vim-me embora. 
A desistência foi por razões familiares, logicamente, mas só para dar um bocado a 
ideia de que me assusta voltar aos bancos de escola..., naquele ambiente que temos 
à nossa frente... 
ou temos pessoas reputadas (...), com óptima experiência (...), conscientes..., 
lúcidas, ou temos uns patos-bravos em que a última vez que entraram numa escola 
foi quando saíram... 
(...) temo muito o ambiente universitário e o que eles nos podem dar; eles 
desconhecem absolutamente a prática, teorizam sobre coisas que... desconhecem a 
prática, nem querem conhecer nem arranjam meios para isso... 
(...) durante o tempo que estive ligado à orientação nunca uma única vez o 
orientador científico dos meus grupos de estágio veio assistir a uma aula. Veio uma 
única vez... De resto, eles acham que Pedagogia (neste caso, os da parte científica) 
que é bruxaria, portanto, é ciências ocultas (chamam às ciências da educação 
ciências ocultas) e, portanto, demarcaram-se disso completamente... E temo, de 
facto, que o mestrado (...) pode tornar-se uma coisa extremamente enjoativa 
nalgumas situações, pelo menos nalgumas aulas, pelo menos nalguns ambientes 
que se vão criando... Pronto: mas sinto necessidade disso, sem dúvida, de 
aprofundar mais algumas coisas... 
[o informante foi questionado sobre as suas necessidade de formação em dois 
momentos: na altura da candidatura e num momento próximo do fim do primeiro 
mandato de três anos. As respostas colocam-nos no momento actual, não havendo 
qualquer diferença qualitativa.] 
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[Primeiro momento]: 
Para exercer o cargo? Eu penso que todos os domínios têm a ver com a questão da 
formação. Eu neste momento via perfeitamente necessário (e acho que devia ser 
automático em termos de..., pronto, não estou a precisar de avançar com o 
processo, mas era altura de se fazer aquilo que nós fazíamos quando estava na 
orientação...). (...) quanto aos directores de centro devia-se fazer imediatamente 
uma coisa parecida com isso, ir... 
uma vez que não se exigiu que as pessoas tivessem formação ou sequer 
competências em determinadas áreas, então agora, dever-se-ia colmatar as falhar 
que se possa ter. 
Eu sinto necessidade, por exemplo, fazer uma formação especializada qualquer na 
gestão da formação, exactamente para... 
(...) Hoje em dia o que está a dar é mesmo o processo institucional, portanto, o 
que produz diplomas, DESE, Mestrado (neste caso). Isso seria o processo mais 
atractivo se pensarmos que isso é um factor que, dentro de alguns anos, vai fazer a 
diferença... Mas... também não me assusta nada ser um processo misto ou ser um 
processo do próprio sistema acabar por produzir um conjunto de coisas que 
levassem nesse sentido, por exemplo. 
Agora, sinto necessidade disso, porque seria uma forma de me revisitar em alguns 
pontos mas também aprender outros; portanto, não tenho pretensão, de modo 
nenhum, em que descobri aqui, digamos, as melhores opções do mundo em 
relação à formação. 

[Embora apontando para momentos diferentes a resposta situa-nos num só 
momento: o da realização da entrevista] 

Primeiro momento: 
Para mim, a formação que eu realmente necessitava era, digamos assim, 
aprofundar os meus conhecimentos em determinadas áreas das Ciências da 
Educação. Sobretudo na área, precisamente, dos recursos humanos, na área de 
gestão da própria formação e na área mesmo até do que é a formação inicial, do 
que é a formação depois contínua... 
[organização da formação: modelo académico]: Não. Via mais que me deixassem 
fazer uma investigação, eu escolher um tema e investigar sobre esse tema, 
apresentar, digamos, o meu trabalho sobre esse tema, mesmo tendo, claro, um 
orientador desse meu trabalho. 
Eu para mim funciono melhor nesse estilo, quer dizer (...), quando era aluna, nas 
aulas, e mesmo agora, quando vou a uma acção de formação, distraio-me com a 
maior facilidade. Não sei porquê. Mosca que passa — distraio-me (...). Enquanto 
que se estou a fazer um trabalho que sou eu que estou a fazê-lo, sou capaz... pode 
cair o mundo à minha frente que eu estou concentrada a fazer aquilo. 
(...) Claro que (...) tínhamos que recorrer talvez à universidade ou a ESEs que nos 
pudessem disponibilizar pessoas que nos servissem de mentores à nossa... (...). 
Há outras hipóteses para além deste modelo que podemos chamar "académico", 
voltar (...) à universidade; 
haveria também a possibilidade de criarmos uma "associação" de directores de 
centros e que seria devidamente financiada para nós podermos escolher dentro 
de... pessoas que nós achássemos que eram capazes, esse tais indivíduos que nos 
ministrariam a formação a nós. Não só a nós como aos formadores que eu acho 
que também é muito importante os formadores terem esse tipo de formação. 

Segundo momento: 
Da minha formação pessoal? Eu, realmente, gostaria de ter possibilidade de ter 
mais formação no domínio das ciências humanas, porque eu acho que é um 
domínio que está sempre numa evolução tal... 
(...) neste momento estou a tentar novamente apanhar a carruagem, porque 
realmente estes dois anos de centro (...) foram de tal modo absorventes, uma 
pessoa tem tal carga de trabalho para fazer que eu perdi um bocadinho o comboio 
de 1er determinados artigos, determinadas coisas... 
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(...)• E é por isso que eu acho que se... ou por essa sugestão dos centros se 
associarem e criarem, digamos assim, uma associação de directores de centros de 
formação para efeitos de formação, ou então o Estado assumir isso através das 
Faculdades ou das ESEs ou coisa assim no género. 
Espicaçar-nos-ía muito mais. Porque se nós todos tivéssemos que fazer um 
projecto ou uma coisa qualquer para (...) termos uma avaliação do nosso 
desempenho de directores de centro, isso era um estímulo para nós procurarmos, 
também, melhorar e não ficarmos estagnados entre dossiers do Conselho 
Coordenador ou do FOCO e doutras coisas quaisquer... 
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5. Imagem e perspectivas da e sobre a Comissão Pedagógica, [o que é/o 
que deve ser] 

Relativamente à reflexão produzida na CP era alguma coisa que se estava a 
começar a construir. Levou tempo a que a CP — ou pelo menos a maioria dos 
elementos da CP — entendesse que, enquanto comissão éramos um grupo que 
deveríamos reflectir os nossos projectos de formação. Levou tempo. Havia várias 
motivações no grupo, mas havia pelo menos três elementos que eram pessoas mais 
preocupadas com estas questões e que foram introduzindo uma outra reflexão 
interessante. Mas muito pontual. Portanto, não ganhei, não ganhei... 
(...) E isto também senti, inicialmente, na CP [uma grande resistência e 
desinteressados na discussão]. "Faça lá como achar; você é que sabe...; o que 
achar é o que está bem"; quer dizer... 
(...) O processo que eu podia utilizar acho que passava muito por desenvolver uma 
dinâmica diferente na CP. 
Eu acho que a CP tem que ser... de facto, é um órgão importante. Se calhar não 
foi; como não é; em muitos CFs acabou por não funcionar no devido sentido, mas 
devia ser a CP, digamos, o espaço..., ser um potencial momento de reflexão. 
Devíamos ser nós, aquele grupo alargado, com o conhecimento que cada um tem 
das suas escolas, criamos alguns mecanismos de auto-formação que nos permitisse 
um melhor conhecimento das realidades, inventariar as tais estratégias, 
desenvolver projectos congruentes com estas realidades. 
Eu acho que se estivesse, de facto, nessa situação iria estimular muito mais isto, 
este mecanismo, este dispositivo de formação que é a CP, do que procurar uma 
formação universitária. 

Acho que a relação que eu estabeleci como formador com os diferentes professores 
que trabalharam comigo me ajudaram mais do que as conversas, as reflexões feitas 
em CP (...) [factores decisivos para o desempenho]. [Projecto]: Essa ideia era 
minha. Aliás, tive muita dificuldade em passá-la à CP... Nunca perceberam 
essa..., portanto, tentei inclusivamente que fosse discutida em CP, com outros 
professores e nunca consegui um contacto, porque eles estavam também 
absorvidos pela ideia de formação de menu, que era o que o PRODEP pedia. 

(...) a responsabilidade recai sempre é sobre o director do centro e mesmo os 
presidentes dos CDs estão-se marimbando para isto: querem é que venha mesmo o 
equipamento para o centro que, ao fim e ao cabo, acaba por ser para a escola... 
Mas estão-se marimbando para isto, já têm muito que fazer ! (...), no meu centro 
quem consegue gerir tudo e fazer tudo sou eu (...). 
[Factores decisivos para o desempenho]: (...) E, por último, acho que a reflexão 
produzida na CP, porque nós sabemos que nunca funciona! Não funciona, porque 
são os presidentes dos CDs que vêm a correr, são os outros indivíduos e um 
indivíduo acaba sempre por arcar..., embora se façam... pronto: formalmente 
fazem... 
Mas a gente diz assim (pelo menos a nível daqui e isto não me causa problema 
nenhum dizer isto, porque tudo aquilo que eu quero...): "eu estou a pensar isto e 
isto e isto..." "Tudo bem!" Muito bem, porque querem ir embora; põem-se a correr 
logo e nem deixam acabar a reunião nem nada. 
Portanto, realmente, as CPs (pelo menos aqui) não funcionam! [Negociação do 
projecto na CP]: Várias vezes pus essa questão na CP. Penso que várias vezes. 
Mas não ligam! Tudo o que..., portanto, nós, para que qualquer coisa interesse é 
preciso que ela seja discutida. Quando eu vou pôr uma questão a uma CP (ou a 
outro lado qualquer) e não é discutida?!... E "tudo bem!?" A gente desconfia: estes 
gajos não querem é ter trabalho nenhum, de nada. (...). Chego à conclusão de que 
estou sozinho. Porque se houvesse contestação, um diz "eu acho uma ideia boa..." 
e outro dissesse: "mas isto tem este problema e não sei que mais..." Quer dizer: as 
coisas não se discutem. O director diz e... "Tudo bem, tudo bem". Quando as 
coisas entram por unanimidade dá para a gente pensar assim: "isto aqui há qualquer 
coisa que não bate certo". 
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[recandidatura]: Aí iria impor outras condições (...), mas iria exigir muito mais à 
CP, que realmente trabalhe (...). 

Se soubesse as dificuldades que depois iria encontrar e a falta de apoio do resto 
dos elementos, que toda a gente ajudava na altura, que todos iam trabalhar, toda a 
gente ia colaborar... Mas isto foi antes de... Porque depois, a partir do momento 
em que aceitaste... (...). Eu lamento dizer agora que poucos ficaram desses que se 
comprometeram. 
[levantamento de necessidades]: Partindo do princípio que esse trabalho devia ser 
feito pela CP. Eu tentei que a minha CP desenvolvesse esse trabalho. Eu tenho que 
reconhecer que qualquer um dos elementos não estava preparado, não sabia o que 
havia de fazer e embora tenha tido um elemento na CP que considero muito válido, 
muito interessado (...). 
[Importância da CP]: Não muito. E vou-te dizer porquê: 
(...) até agora quem esteve na CP, da C+S, era o Presidente do Conselho 
Administrativo, muito pouco preocupado (...) com a parte científica (...) e 
pedagógica da escola (...), da formação dos próprios professores da C+S. (...). 
Agora, em questão de CP era esse elemento, os elementos do Io ciclo (...) e a 
educadora; eram poucos elementos (...) e um dos elementos (...) esteve sempre 
com este tipo de posições: "os CFs vão acabar; não sei o que é que nós andamos 
aqui a fazer; isto não tem... é uma chaxada (...), isto é uma forma de gastarem o 
dinheiro, quando o dinheiro acabar eles acabam com a formação" — estão a ver o 
espírito de alguns elementos da CP. 
Portanto, aí é impossível tu trabalhares! 

[Factores importantes para o desempenho]: (...). Claro que a minha CP também 
colaborou imenso para ajudar a colmatar toda esta situação que não tem por onde 
se lhe pegue... Portanto, acho que foi mesmo um trabalho de equipe que me 
ajudou a aguentar estes dois anos, porque sozinha eu tinha-me posto a andar há 
muito tempo. 
(...) Eu aqui nunca fui funcionei mesmo como uma pessoa isolada. Mesmo no dia-
a-dia vêm para aqui dirigentes da escola, vivemos os problemas todos em comum: 
vamos fazer isto! Vamos fazer aquilo. Aqui este centro funcionou nesta ordem, 
mais uma equipa. 
(...) Mas dá-me a sensação que a CP (alguns elementos) acham que não têm de 
fazer nada. Quando eu entendo que a CP deveria na sua escola ser mesmo o elo de 
ligação com o CF. 
(...) Depois não há, aqui no centro, não há aquela imagem perfeita do que a escola 
quer, do que a escola precisa e depois as pessoas também não têm a imagem do 
que o centro é. E isto é difícil. [Desenvolvimento do CF]: Eu já falei aqui na CP, 
mas não... mas emperra e não sei por que é que emperra. Eu precisava que a CP 
me ajudasse (...). 

A maior dificuldade que eu sinto neste momento é, efectivamente, criar pontes com 
as escolas do preparatório e do secundário. Vejo depois, também, e eu aí sou algo 
crítico, em relação à composição da CP: o facto de estarem aqui as pessoas que, 
por inerência do cargo, creio que não abona muito em favor da composição da 
equipa, porque as pessoas, pronto: vêm para aqui porque foram, digamos, 
obrigadas a isso. Há o expediente deles poderem delegar, não abdicam do lugar 
mas, por outro lado, também, não são um porta-voz da escola. Eu não sei, já 
temos discutido isso, como é que eles poderiam fazer a ligação efectiva aos 
professores, eu é que sinto extremas dificuldades em chegar aos professores [2o, 
3°CEBeES]. 
[Factores importantes para o desempenho]: (...) Minimizava um, que eu creio que 
seria extremamente válido..., pronto: eu não sei como é que as outras comissões 
pedagógicas funcionam; a minha funciona bem se me situar num campo de não ter 
problemas. Reconhecem-me autoridade, digamos, para a gestão do CF, não me 
colocam grandes problemas (se calhar, até seria melhor se nos colocassem; mas 
não colocam); portanto, ao nível da CP, digamos, do debate e do crescimento 
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daquela equipa não tem sido..., tem sido um bocado difícil que as pessoas 
cheguem aqui e participem, digamos, mesmo no papel que também lhes compete. 
Portanto, eu também chego aqui, sou eu que faço a ordem de trabalhos e eles, 
portanto, há uma aceitação tácita daquilo que está feito, do que se vai a fazer e 
daquilo que se vai fazendo. Em termos de propostas, etc., é muito pouco. 
Digamos que não é a CP que tem contribuído (...) para o crescimento... Não tem 
sido. 
[Experiência inter-centros]: (...) estamos a pensar alargá-la às próprias CPs, 
porque sentimos que as CPs são um quase que, eu não diria um corpo estranho, 
mas que reúne periodicamente e aliás basta ver aquela circular que chegou há 
pouco tempo e que dispensava os professores (do Io CEB) uma tarde, de três em 
três meses, aponta efectivamente para que seja um órgão que não funcione, que 
reúna esporadicamente para dar aval e subscrever as propostas do director, quando 
muito discordar delas ou apoiá-las, mas nada mais. 
(...) Aquilo que nós estamos a pensar é dinamizar precisamente as comissões 
pedagógicas, fazendo momentos de encontro, juntando as comissões dos vários 
centros para ver se, pelo menos, esta equipa que, quer queiramos quer não, está 
formada e tem um contorno jurídico de actuação, se, pelo menos, é um suporte à 
actividade do director, para que ele não seja realmente um elemento que está só, 
que é isso que a gente, a maioria de nós, realmente estão. 

(...) Mas eu tinha uma expectativa que a própria CP pudesse ser, digamos, um 
local e um espaço de reflexão, [composição da CP]: Seis. Portanto..., o que é uma 
dimensão interessante para a produção de uma coisa desse tipo. 
Mas reconheço que também a própria mobilidade tem contribuído para que isso 
não se sistematize. (...). Nós somos um órgão completamente isolado. (...). [os 
directores] devem ter ideias e, sobretudo, devem ter espaço para as poder... Há 
determinados momentos que sinto, digamos, sinto-me só! Ou porque não há 
espaço ou porque há interlocutor, no timing certo, para questionar aquilo que é 
preciso decidir. 
[Dificuldades sentidas]: (...) Por outro lado, outra das grandes questões é, 
digamos, uma certa apatia da CP. 
(...) Eu, o ano passado, tive essa experiência; portanto, fizemos, organizamos 
umas jornadas de educação (...) e vi que (...) a sua implicação passa pela tua 
mobilização e, digamos, responsabilização sistemática. Portanto, não há... as 
pessoas estão... ou porque as pessoas estão a representar ou porque foram eleitas e 
pronto, acharam que também representando ou porque são eleitas têm um papel a 
desempenhar. Portanto, não há uma implicação de fundo na concepção e na 
discussão. Pelo menos até agora... 
(...) Em termos da criação de um grupo de trabalho era interessante, porque tem 
uma dimensão razoável. Se calhar, uma CP com quinze ou vinte elementos não 
funciona a este nível. É uma coisa doida. E nós tínhamos condições para isso. 

(...) A reflexão produzida na CP, sinceramente, esta CP não me traz nada, porque 
eles aprovam tudo que eu apresentar e, portanto, eu tenho que ser eu a reflectir nos 
problemas e levar; e na altura em que levo eles aprovam. 
(...) e eu falo muito da CP porque, no fundo, elas é que nos aprovam o nosso 
projecto e eu já disse, no início, a minha CP aprova aquilo que eu puser na mesa! 

(...) Mas eu criei necessidades! Eu na minha CP... A minha CP tem necessidades 
que nunca julgou ter! (...). [Discrepância entre ideários e prática]: Não, não, não 
senti. Porque conseguimos estar sempre a reflectir... (...) o nosso círculo de 
estudos da CP e dos formadores e tal... era nesse sentido, era estarmos sempre a 
reflectir sobre o que se ia passando. Sobre o que se ia passando (não é?) fazendo a 
reflexão e vendo se realmente as cosias estavam a decorrer, como é que seriam 
ajustáveis, etc.. 

(...) desde logo foram considerados como pares na CP, o ensino privado, o ensino 
profissional e todos os outros níveis de ensino. Portanto, era uma CP até bastante 
enriquecida por esta diversidade. 
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(...) por um lado, a CP confiou totalmente em mim. Eu não tinha problemas 
nenhuns em desenvolver o projecto que quisesse com esta CP. Críticos! Falavam, 
intervinham nas reuniões, mas senti que havia uma confiança total naquilo que eu 
propunha. (...) A CP estava do meu lado. Se houvesse qualquer situação grave 
estou convencida que estava do meu lado. Agora, eu tinha a obrigação de a 
defender de situações graves! (...). Porque, ao mesmo tempo, eu sentia, a 
responsabilidade também dessa responsabilidade que punham em mim e dessa 
confiança. (...). Eu comecei a ver que não podia meter terceiros em risco. Eu 
comecei a dar sobretudo atenção àquilo que pusesse em risco terceiros. 
(...) Eu, se me candidatasse (...) ia apostar (...) mais no grupo da CP, que eu 
tinha dificuldades aqui: são pessoas todas no fim da carreira. Cumpriam aquilo, 
davam-me o aval todo, davam-me o apoio todo mas também se estavam um 
bocado a burrificar para eu poder avançar com elas. 
Aliás, elas diziam-me mesmo: "Não pense! Então eu agora para o ano reformo-me, 
para o ano saio..." 

A minha CP funcionou como eu penso que funcionou um número muito 
significativo delas. "Aquilo que fores capaz de fazer fazes (que a gente apoia-te). 
Aquilo que não fores capaz não fazes, que a gente também não sabe como é que te 
há-de apoiar". Penso que foi um bocado isso. Na renovação que existiu (...) 
começou a haver um pouco mais de debate e de diálogo, um bocado apertado por 
mim. Mas não foi determinante. 
[construção da oferta]: (...) ele [projecto] parte daquela primeira base de trabalho 
que tu conheces, mas depois há uma entidade colectiva essencial à construção do 
projecto de formação que é o círculo de estudos da CP. 
(...) Eu pedi a minha demissão em Setembro do ano passado. E a minha CP (...) 
mandou um ofício à DREN a dizer: "confrontados com o pedido de demissão do 
Sr. Fulano de tal, entendemos não lho conceder, solicitando-lhe a permanência até 
ao final do mandato. 

A CP teve menos [importância no desempenho do director]. (...). Na CP não 
tanto...; não porque eu seja daqueles que ache que a CP que é um obstáculo; pelo 
contrário; mas na CP eu é que tenho tido que desempenhar o papel de..., é o 
inverso: não tanto a reflexão na CP que estrutura as minhas decisões mas foi mais 
o contrário. 

(...) o centro não funciona propriamente como associação de escolas, mas foi uma 
emanação burocrática que as escolas criaram, indigitou-se uma pessoa, ficou 
homologado e pronto: está criado um centro. 
(...) a própria, os próprios membros da CP que se descartaram, que se 
desresponsabilizaram e que lançaram para cima duma figura institucional que foi 
criada e portanto que tem que resolver isso. Se eu na medida em que o director de 
centro tiver um projecto de formação, eu penso que ele pode ser o factor, o 
elemento dinâmico disto tudo, porque ele pode levar atrás de si a CP, porque não 
estando sensibilizada mas tendo o director o projecto, começa a conduzir a CP 
( . . . ) . 
(...) Porque além do alento (...), é com eles [formadores] que eu consigo, pelo 
menos, falar à vontade destas questões sem estar pressionado institucionalmente, 
sem ter o receio, eu pelo menos tinha um receio, muitas vezes, em termos de CP, 
de equilibrar isto; porque, em termos de CP se vamos tratar de problemas 
pedagógicos eles remetem-nos para mim; (...) mas não há, não há sensibilidade, 
porque a CP assumiu, para todos os efeitos, que o director do centro é que é o 
responsável por essa questão da formação e, portanto, eles não têm nada com isso. 
[Factores importantes para o desempenho]: (...). Por último, a reflexão produzida 
na CP, onde praticamente não foi produzida qualquer reflexão, a não ser de 
natureza burocrática. 
(...) E, portanto, este distanciamento mesmo da CP (descartando-se das suas 
responsabilidades) e, inclusive as mudanças de gestão, que são muito contínuas, 
esvaziam mesmo o papel da CP. Porque estamos com uma CP este ano e chega-se 
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a partir de Junho ou a partir do próximo ano lectivo e metade da CP já é diferente. 
O que quer dizer que o equilíbrio de forças altera-se por completo. 

A CP reflecte muito problemas concretos que também não são muito pedagógicos. 
Normalmente. E porquê? Normalmente estão os presidentes dos Conselhos 
Directivos. E quando estão os presidentes dos CDs estão inevitável e 
compreensivelmente a tratar uma série de problemas que já ultrapassaram a 
formação. Quando são os representantes não têm capacidade de decisão. E esses 
representantes, aqui, foram piores que os presidentes dos CDs são pessoas que, de 
uma maneira geral, funcionam muito bem entre eles. Têm as suas coisas mas 
funcionam muitíssimo bem. São pessoas interessadas por isto. Em termos 
pedagógicos a coisa já é mais difícil, porque não perceberam e isto foi uma atitude 
inicial — eu, inicialmente, disse que os projectos eram das escolas, e que o 
projecto do centro era a resultante dos projectos das escolas, nos termos do RJ. Só 
que, depois, o que é que acontece? Pedi às escolas que nos trouxessem os 
projectos esboçados — nenhuma o fez! Porque as pessoas ficaram aflitas, porque 
não sabiam elaborar projectos; as pessoas ficaram assustadas, porque pensaram 
que projectos seriam normas rígidas... e, portanto, as pessoas assustaram-se. E 
então o que se teve que fazer foi o tal inquérito, inicialmente, e foi desse inquérito 
... que assim não conseguiu ultrapassar muito os tais projectos pedagógicos, de 
formação, melhor dizendo; (...). Não se conseguiu. E, portanto, lá foi por água 
abaixo aquilo que poderia ser a CP. A CP, de qualquer maneira, assistimos sempre 
a desabafos (...). 

(...) eu só seria capaz de executar aquele plano de acção se tivesse uma equipa por 
trás (...). [A concepção do plano]: Sim. E a escolha dos elementos da equipa foi 
minha. E a estruturação do organograma do funcionamento do centro também. Aí, 
a CP aceitou o meu plano de acção e aceitou com reservas a minha equipa. E 
evidente que não sabia se isso era possível, isso não estava previsto, mas se fosse 
possível tudo bem e tal. 
[Factores importantes para o desempenho]: (...) menos a CP, se quiseres; mas se 
eu tivesse tido uma CP que acreditasse nas opções que eu lhes fui apresentando, 
nas ideias que lhes fui apresentando, se eu não tivesse tido em conta o interesse 
dos professores do conselho através dos tais grupos de trabalho que nós tivemos 
até à constituição do centro também não fazia sentido. 
(...) não tem assento na CP o presidente do Conselho Administrativo. No entanto 
assina todos os cheques, assina... (...) O Presidente do Directivo, normalmente, é 
o presidente do Pedagógico, logo quer estar aqui também. No primeiro ano, por 
acaso, eu fiz questão e a CP aceitou que a vice-presidente tivesse assento e vinha 
às reuniões, igualzinho, como qualquer outro elemento. Exactamente porque era a 
pessoa que tinha de assinar tudo e mais alguma coisa, (...). Isso é um aspecto que 
me parece também importante, porque nós, portanto, a CP pode fazer todas as 
opções que quiser mas se uma vice-presidente for hostil, por exemplo...(...), pode 
boicotar, se quiser, toda a actividade do centro. Não participa nas decisões, 
[formação global?]: Onde é que eu vou buscar isso? Vou buscar às pessoas que 
lidam comigo na CP. 

(...) sou um bocadinho a raposa do princepezinho, porque realmente o director de 
centro é uma personagem só. Tem a CP que o "ajuda" um bocadinho (entre aspas); 
mas depois todos eles têm cargos. E depois têm os tais colaboradores que 
normalmente são pessoas disponíveis na escola (...), mas acho que realmente os 
centros deviam ter uma ossatura sobre a qual pudessem assentar. Se não isto está 
condenado ao insucesso. 
(...) Isso também aconteceu com a minha CP, porque sempre que eu... também 
havia aquele terror dos dinheiros da CEE, que toda a gente tem medo (...). E por 
isso eu queria fazer uma reunião da CP para irmos ver (sei lá?), avaliar os 
programas, as acções feitas e tudo isso. E eles diziam: "olha e a acção tal, em 
quanto foi financiada?" E como é que foi? 
(...) É o que dá mais poder, porque é o poder do próprio dinheiro. E é visível. É 
uma coisa palpável, a que uma pessoa se pode agarrar. É material. É uma coisa que 
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devemos debater urgentemente. Isso aconteceu comigo e penso que com toda a 
gente. Eu tive muito mais cuidado a fazer os dossiers de saldo do que até os 
dossiers técnico-pedagógicos. O dossier de saldo, para mim, é que era o papão! 
[Factores importantes para o desempenho]: (...) e com a CP, também, coitada... 
(...) Porque a nível da escola-sede, eu, se der um espirro, vem tudo ajudar o mais 
possível e a CP tem uma boa-vontade extraordinária (claro, a maior parte são 
presidentes de CD e têm muita limitação de tempo, mas são umas pessoas que 
estão sempre disponíveis). 
[Projecto]: A ideia não é só minha. É minha e de outros elementos da CCDD. Nós 
temos na nossa CP (acho que tenho) os dois elementos das escolas primárias (...), 
elas são extremamente dinâmicas (...), agem muito na CP e, realmente, com outros 
elementos da CP nós lançamos essa ideia, porque realmente era necessário que 
todos os graus de ensino se encontrassem e participássemos. 
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Protocolo de entrevista ao director A - Educadora de Infância 

Esta entrevista foi realizada em casa da entrevistada. Como é natural, antes de 
passarmos à entrevista falamos sobre muitos outros assuntos, dado o grau de 
conhecimento mútuo existente entre nós. 

Ent.: Quais os factores que estiveram na base da tua candidatura a directora do CF.? 
R.: Em primeiro lugar um acreditar na Formação Contínua (FC); achava que a FC era 

fundamental para o desenvolvimento e um professor e para o desenvolvimento da 
prática pedagógica nas escolas; também ter alguma experiência no âmbito da FC e 
uma experiência que eu considerei significativa e que achei que foi fundamental no 
desenvolvimento dos Educadores de Infância, neste caso, e no meu próprio 
desenvolvimento e, portanto, era uma esperança num modelo que se dizia centrado 
na escola (na formação centrada na escola) e considerar que tinha alguma experiência 
e de alguma maneira também algum entusiasmo por esta área. 

Ent.: Ao nível da formação académica, achas que esta não tinha nenhuma relevância? Na 
tua experiência anterior? 

R.: A formação académica como? 
Ent.: A formação académica que tinhas. Não teve importância? 
R.: Teve. Teve. A minha formação académica ... pronto: a minha formação inicial, tinha 

o curso de Educadora de Infância; depois, passei por uma experiência (em termos de 
experiência profissional) na formação inicial e contínua dos educadores; mas é 
precisamente aí... a minha motivação, a minha apetência para a formação vem-me 
desta experiência na DEP (Divisão de Educação Pré-Escolar da antiga DGEB), a 
minha apetência para as questões da formação têm essa origem. Foi um trabalho 
interessante que, se calhar depois podemos ver mais à frente, se for relevante. 
Depois, a minha formação académica posterior, isto é, a minha licenciatura em 
Ciências da Educação obviamente que vem reforçar esta apetência para a formação e, 
de alguma maneira, pronto: fez-me equacionar um conjunto de problemas dentro da 
formação; deu-me mais informação teórica e académica (obviamente que sim), 
estruturou-me melhor no campo da análise e vem, de alguma maneira, reforçar as 
práticas que anteriormente tinha tido e que, como eu digo, valorizei. 

Ent.: Que expectativas possuías em relação às funções que ias desempenhar? 
R.: Pronto: já misturei as questões. As expectativas ... pronto: já te disse que acreditava 

na formação; acreditava que através da formação se pudesse mudar as práticas das 
escolas; pronto: mais uma vez isto é uma repetição, mas partindo obviamente da 
experiência que tinha tido, acreditava que através de um CF, que um CF pudesse ser 
um pólo dinamizador da formação e da formação em grupo, em concelho (neste 
caso), portanto, ... acreditava, de alguma maneira, nestas premissas. As minhas 
expectativas vinham no sentido de que através de um CF..., um CF podia ser um 
pólo dinamizador num concelho. 

Ent.: Tinhas alguma ideia sobre qual o perfil que um director de um CF devia ter? 
R.: Tinha. Tinha. Achava que um director de centro devia ser alguém que tivesse alguma 

reflexão neste campo e uma reflexão partindo de experiências; achava que devia ser 
alguém também tivesse alguma formação no âmbito das Ciências da Educação, 
nomeadamente, porque acho que é uma formação fundamental; achava, sobretudo, 
que o director do centro devia ser alguém que pensasse que estar na escola é algo de 
muito importante, por um lado; é algo que ainda é gratificante (porque acho que já 
passou..., algumas pessoas consideram que estar na escola já não é tão gratificante 
para si, como pessoa, como profissional); achava que um director, portanto, por um 
lado, devia ter esta experiência, a tal reflexão da experiência e valorizar esta 
dimensão: a formação. Achava que um director de centro devia ser alguém que 
conhecesse minimamente o concelho (já que estamos a falar em termos de função), 
as realidades do concelho, os problemas reais do concelho e, portanto, que, com 
alguma facilidade, pudesse mobilizar um conjunto grande de professores. Para mim 
era claro que o director do centro devia ter estas duas dimensões; por um lado, a 
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experiência, a experiência reflectida e alguma formação no âmbito das Ciências da 
Educação, por outro. 

Ent.: Já agora vou fazer-te uma pergunta que não faz parte do guião, por uma questão de 
curiosidade: o poder não se preocupou nada em definir esse perfil, não é? 

R.: Nada! 
Ent.: É inocente ao não defini-lo? 
R.: Não, não era inocente (ri-se). Acho que o poder não teve essa preocupação, porque 

se calhar também esse tipo de preocupação não interessavam tanto a quem queria (e 
agora vemos, a experiênca mostra-nos), não queria nos CFs directores com esta 
capacidade reflexiva, mas que fossem, digamos, mais executores de algumas 
orientações que eles, instituições ou delegações, enfim, ou de serviços ligados à 
formação, quisessem desenvolver. Isto é: para mim, acho que não foi nada inocente. 
Numa Ia fase, ao nível do Regime Jurídico isto não estava claro e alguma relação, 
algum perfil muito evasivo, quer dizer, não tinha nada de..., não havia clarificação. 
O que eu acho é que não era inocente. Acho que, em termos de política educativa e 
dos administradores, dos gestores da política educativa e da formação contínua, 
alguém (alguém, isto é:) directores de centro com uma capacidade reflexiva não lhes 
seria tão relevante; se calhar, seria mais relevante outras dimensões, como por 
exemplo, a dimensão da gestão e da administração. Talvez fosse esta a dimensão 
mais valorizada. Aliás, desde o início, ainda que nas primeiras reuniões nós 
ouvíssemos, relativamente, por exemplo, a equipa do FOCO/FORGEST, alguma 
preocupação em relação à formação dos directores, isso rapidamente passou e 
instalou-se sim, uma preocupação ..., e aliás, o tipo de atendimento que o 
FOCO/FORGEST (ou mesmo o CCFCP) estavam muito mais preocupados num 
atendimentos de tipo administrativo, processual, dos procedimentos, da organização 
dos dossiers..., uma formação mais a esse nível; portanto, a dimensão pedagógica, 
propriamente, não me parece que fosse preocupação. 

Ent.: De que forma é que a actividade docente influenciou a tua decisão para te 
candidatates? 

R.: A minha actividade docente? Eu acho que já disse isto. 
Ent.: Pergunto-te isto, porque a condição sine qua non para se ser director é ser docente. 

Se não tivesses desempenhado outras funções e tivesses sido apenas docente, achas 
que estarias em condições de ser candidata ao cargo, da mesma forma? 

R.: Ora bem; bastar, bastar ..., talvez... quer dizer, acho que (já disse anteriormente que 
era necessária alguma reflexão, alguma formação), mas acho que também para ser 
director de um CF tem que se ser professor. Acho que a dimensão lectiva, 
pedagógica ..., ser professor que é fundamental. Isto é, não me passava pela cabeça, 
que um director do centro pudesse ser alguém que não estivesse ligado à docência. 
Um mero gestor da formação. Não me passava pela cabeça isso. 

Ent.: Sabes que isso é uma prática noutros serviços? 
R.: Sei. Sei. Sei. Mas não me passa pela cabeça, porque acho que um director, de 

maneira nenhuma, eu, esse director, poderia ser o aglutinador da formação e das 
experiências de formação se ele não percebesse o que era a realidade das escolas. 

Ent.: Mas se valorizarmos só o saber gestionário, que é aquilo que hoje acontece, mais 
uma razão... 

R.: Mas eu não concordo que se valorize meramente o aspecto gestinonário; não é esta a 
minha dimensão; valorizo mais a componente da formação propriamente dita e, 
portanto, não me passaria pela cabeça, nunca me passou pela cabeça aceitar uma 
coisa dessas. Quer dizer: acho que, sim senhor, um director tinha que ser um 
professor. 

Ent.: Que experiência possuías no domínio da formação de adultos em geral e no da 
formação de professores em particular? (Já referiste isto, de certo modo, se quiseres 
concretizar melhor...) 

R.: Pois. Já referi. Agora vou concretizar. Ao nível da formação de adultos, em geral, 
tive algumas participações em pequenos projectos de tipo "Animação de 
Comunidades", enquanto Educadora de Infância numa aldeia rural. Como me 
interessei bastante e que organizamos alguns projectos de dinamização cultural. Aí, 
nesse âmbito, trabalhei com pais (com mães, sobretudo, não é?), no caso da 
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Educação de Infância, geralmente, são as mães que aderem mais, com mais 
facilidade. E trabalhei na dimensão de uma articulação extrema entre o Jardim de 
Infância e a comunidade, mas não só nessa perspectiva; também numa perspectiva de 
alguma alfabetização. Mas isto foi em ... 75 ou 76! O que é também, a fase indica, 
um pouco as nossas preocupações na altura. Depois, mais tarde, ao nível do 
comportamento dos adultos, já em 80, também como Educadora de Infância, 
interessei-me por desenvolver um projecto que depois teve rumos diversificados e 
orientações diversificadas, num projecto de defesa do Património Cultural de uma 
aldeia, foi o projecto de (...), que nasceu no Jardim de Infância, na escola primária e 
que rapidamente teve outras orientações. E as orientações a nível dos adultos eram, 
um bocado, sensibilizar a comunidade para a cultura, a cultura da comunidade, para 
um reviver as suas tradições, as suas culturas, um valorizar as suas culturas no 
sentido de organizarmos mais tarde um museu de localidade e serem as próprias 
populações a dinamizar o próprio museu. Isto é, não era um museu de peças, um 
museu onde se expõe..., um armazém, mas era um centro de animação cultural. 
Este, ao nível, digamos, da população de adultos. Relativamente à formação de 
Professores, a minha experiência iniciou-se com a formação de Auxiliares de 
Educação, promoção de Auxiliares de Educação a Educadores de Infância; nisso 
foram 3/4 anos nos antigos Magistérios Primários, em que, precisamente, se fazia a 
formação para a promoção de Auxiliares a Educadores de Infância. A perspectiva 
desenvolvida era uma perspectiva ... penso, pronto, com alguns problemas inerentes 
ao facto das auxiliares de educação serem pessoas, algumas delas, com uma 
formação académica reduzida — 2o ano —, mas foi interessente na medida em que a 
filosofia de trabalho foi partir das práticas dessas auxiliares, partir da prática, 
reflectindo a sua prática para depois conceptualizarmos a prática. A filosofia destes 
programas era interessante e, portanto, houve um comportamento bastante 
interessante. Depois, ao nível da formação inicial, trabalhei também cerca de 6/7 anos 
numa ESE, ao nível da formação incial dos educadores de infância e também dei uma 
perninha (como se costuma dizer) à formação dos professores do Io e 2° ciclos. 
Porque leccionei uma disciplina que era uma disciplina comum, na formação dos 
educadores até aos professores do 2° ciclo. Relativamente à FC, a minha experiência 
foi na DEP, na formação dos Educadores de Infância da rede pública; orientei o 
distrito de Vila Real, Bragança, Braga, portanto, e a nossa intervenção era no sentido 
de irmos junto dos núcleos que entretanto criamos (depois isso era uma coisa que, se 
calhar, valia a pena reflectir — a formação desses núcleos pedagógicos), centrada 
nos núcleos, levávamos os educadores a reflectir as práticas, a identificar os 
problemas surgidos nas suas práticas, identificar que áreas de formação, a identificar 
as suas necessidades de formação... Depois, organizávamos projectos comuns. 
Portanto, identificávamos áreas próximas, necessidades de formação próximas e 
organizamos projectos de formação comuns. Portanto, essa experiência foi bastante 
gratificante, foi a minha Ia experiência de formação centrada nos problemas, nos 
problemas das práticas, foi uma formação centrada na análise das práticas, numa 
linguagem muito próxima do que Ferry podia dizer, é um modelo apropriativo da 
realidade... Enfim, a perspectiva era um pouco orientada nesse sentido, um sentido 
em questão, utilizando agora o Lesne, em questão social, um educador como agente 
de mudança, como alguém que deve estar inserido na comunidade para a mudar; não, 
obviamente, com uma atitude em que é o educador que tem o saber absoluto e 
portanto vai impor os seus modelos, (mas não, não é isso - é na base da negociação); 
portanto, a experiência ao nível da FC, foi basicamente aí. Depois fiz várias acções, 
isoladas, de formação; desde auxiliares de educação dos jardins de infância da rede 
pública, a particulares; fiz formação às vigilantes para Jardins de Infância da 
solidariedade social; fiz formação, também, para os directores; isso, no âmbito dos 
CRSS, formação para directores dos JIs; era um projecto interessante em que 
participei, também no âmbito já do CRSS de Braga, em que se pretendia sensibilizar 
os directores dos JIs para a função educativa dos JIs. Geralmente, o que é valorizado 
nas IPSSs é a função educativa de "guarda"; nós queríamos, de alguma maneira 
mudar um pouco a mentalidade e fazer, sobretudo, que os directores criassem as 
condições reais para que os educadores trabalhassem de uma forma ..., pronto: 
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valorizando a dimensão educativa. Para além disso fiz formação, já no âmbito dos 
CFs mas já é outra história; antes disso a minha experiência foi muito variada; foi a 
este nível. No âmbito da ESE também fiz FC aos Educadores de infância e aos 
professores, sobretudo sempre nas áreas da prática pedagógica e das CEs, 
propriamente ditas, nomeadamente na área da Sociologia da Educação e do 
desenvolvimento curricular... E é o que me recordo neste momento... 

Ent.: Quando te candidataste tinhas algum projecto, então? 
R.: Sim, se calhar... Não estava escrito; estava na cabeça e o projecto era construído na 

base destes pressupostos que eu já fui...; estão dispersos; no fundo, estão dispersos 
e que eu acabei de dizer: acreditava na formação centrada na escola; acreditava na 
formação centrada na análise das práticas; no identificar de necessidades a partir de, 
precisamente, dessa análise da prática; e portanto, o meu projecto era, um pouco, 
desenvolver mecanismos de formação que fossem no sentido da auto-formação, ou, 
pelo menos, da formação em grupo. Pronto: era basicamente ... Podia dizer muito 
mais sobre isto, mas... 

Ent.: Eu gostaria só de tentar clarificar algumas coisas. Tens falado muito aí em 
"acreditava nisto", "acreditava naquilo..."; portanto, as influências que essas ideias 
terão, ou melhor, és influenciada por questões de natureza muito ideológica, para 
além de influências teóricas que são visíveis. Isto é: influencias do "sentir" e da 
"crença"... 

R.: É. É do "sentir" e no "acreditar que"..., portanto, na crença ... Mas não é só na fé! 
E também na prática desenvolvida anteriormente. Isto é: era acreditar... 

Ent.: Mas nunca são práticas conclusivas. Quer dizer: é um pouco o que tem 
caracterizado a educação ...: não há produtos passíveis de generalização... 

R.: Não são sistemáticas, é isso? Sim, neste sentido, são coisas isoladas, que 
aconteceram, que foram gratificantes, as pessoas com quem trabalhei também 
sentiram que foram gratificantes, mas que depois e isso é que é o grande problema: 
não há uma avaliação e não há acções de continuidade — não há sistematização, no 
fundo. Fica tudo muito pela boa-vontade de alguns ... é sempre isso. 

Ent.: Não sentes que os projectos, em educação, dependen muito de quem os faz? ... 
R.: De quem os faz! Claramente de quem os faz! Por exemplo, o projecto de (...), 

modéstia à parte, acabou desde o momento que saí de lá. Saí eu e saiu outra pessoa, 
que era do Io ciclo, que éramos os elementos dinamizadores do projecto. E os 
projectos em educação e em formação de professores acho que é um bocado isso, 
quer dizer, depende muita da personalidade das pessoas, da tal militância das 
pessoas, como alguns dizem. 

Ent.: Sim, mas a militância decorre de outras coisas; isto é: é uma consequência de vários 
factores... 

R.: ... de uma ideologia, como tu dizes ... se calhar, eu acho que eu vejo também para 
além disso, eu acho que ganhei muito, em termos de formação, em ter sido formada 
num período importante da nossa história. Foi, precisamente, 75 e 76 em que estive 
nas escolas de educadores de infância; aliás, estive na Escola do Magistério naquela 
célebre experiência de formação, em trabalho de campo, em que estavam os 
educadores e os professores do 1° ciclo. Isso, acho que marcou, marcou... 

Ent.: E outros também estiveram e não se vêem ?! 
R.:... Mas a mim marcou. E tenho que identificar essa marca, não é ? Mas é evidente que 

muitos tiveram e não se encontram. Pronto, é um bocado, é no acreditar, na 
ideologia, o que está por trás, de facto, é isso. Que não há apoio, que nunca houve 
apoio e que nunca houve da parte do Governo ou de quem lidera as políticas 
educativas um incentivo ao desenvolvimento destas práticas. 

Ent.: Portanto, o que podemos concluir disto é que continuarão a ser prestações 
pontuais, marginais ao sistema educativo, que dependem das pessoas que os fazem 
(e da tal ideologia) e que nunca terão possibilidades de generalização. Isto é, essas 
coisas não passam pela formação, às tantas, intencional. Pode fazer-se o que 
queremos, tudo dependendo da nossa capacidade de intervir... 

R.: E de interpretar e de estar na vida também ! 
Ent.: Portanto não adianta, às tantas, para a maioria das pessoas (eu estou a pensar 

alto...) dar-lhes um currículo voltado para a intervenção ou para a investigação-acção 
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se as pessoas não tiverem isso dentro de si e se o meio em que estão não for 
favorável ao seu desenvolvimento (essa capacidade mobilizadora, essa energia, essa 
ideologia, etc.) 

R.: Sim, mas também ... quer dizer: eu, sinceramente, eu ... por isso é que voltei atrás à 
experiência do Magistério ... Porque eu tenho dúvidas se, de facto, é só..., se um 
currículo de uma escola não marca! E se as práticas de uma escola não marcam ! 

Ent.: ...Para as pessoas que já estão propensas a isso ?!... 
R.: ... Sim. Talvez. Mas... Há um outro aspecto que eu acho. Nós durante um 

determinado período fomos sujeitos a uma certa socialização numa escola de 
formação. Pode ser uma escola de formação centrada na participação, na análise dos 
processos, enfim, valorizar a dimensão participativa e crítica. Mas, terminado o 
período de formação, o que acontece é que nós vamos iniciar a nossa actividade 
profissional, vamos para uma escola onde encontramos os chamados "velhos do 
restelo", os professores já acomodados e sistemas de socialização conformistas. E 
portanto, só de facto alguém que acredita mesmo (dou-te razão...) e logicamente é 
que consegue ultrapassar esta barreira, consegue dar o salto e consegue sobreviver, 
isto é, só pessoas com capacidade de refelxão sobre as coisas é que consegue 
intervir, porque todo o esquema está montado para ... pronto: todos os sistemas de 
socialização são conformistas; a escola, a nossa escola, a escola portuguesa, é, como 
alguém diz, uma organização extremamente burocrática e, portanto, nós facilmente 
somos "engolidos". 

Ent.: Lembro-me que, quando estava no Magistério, que era um grupo de alunos que 
tinham essa capacidade de intervenção e o que nós não sofremos para impor à 
própria escola essas dinâmicas participativas. Porque era a escola que nos refreava 
essas pretensões... 

R.: ... E dentro dos nossos grupos havia também quem (não é ? Pelo menos senti isso se 
acomodasse e tentasse evitar implicar-se... 

Ent.: Mas estavam..., isto é: não tinham poder (pelo menos aparentemente, dado que a 
inércia e a entropia jogam sempre a favor dos conformistas). Aqueles quês queriam 
intervir, naquela altura, tinham mais poder. 

R.: Até porque estavam ..., o próprio momento político fazia com que se valorizasse a 
dimensão participativa... 

Ent.: Agora, imagina o que é quando é o contrário. Isto é: quando a instituição detém o 
poder e não é ela que se defende mas são as pessoas que se têm de defender? Então, 
a situação agrava-se! Estou convencido que isto passa muito por uma selecção inicial 
dos formandos para as instituições que tem de ser precedida por uma definição dos 
objectivos programáticos dessas instituições e pela valorização da função docente. E 
essa definição ou clarificação dos objectivos das instituições de formação passa 
claramente por uma abertura ao debate das pessoas que nelas se encontram. Mas, 
como sabemos, as instituições tendem a fechar-se sobre si mesmas, evitando os 
conflitos que as ameacem... 

R.: ... Até porque a própria instituição tem uma série de regras, de estruturas e de regras 
que ... 

Ent.:... E podes ver isso pela instituição em que estás hoje e pela própria Faculdade em 
que vivemos durante 4 anos: em que a maior parte das dinâmicas participativas, 
apesar de tudo, eram nossas. E a experiência que tínhamos era valorizada porque nós 
a introduziamos sistematicamente. Nos anos seguintes as pessoas (dizem) 
começaram a introduzir menos essa vertente e eram apanhadas pela própria 
instituição, que se dizia (e era) aberta e contra-a-corrente! 

R.: Isso é um facto. Agora, pronto: acho que, mesmo assim pode ser... pode ser 
ingenuidade, pode ser ... sei lá, sei lá o quê! Lá estou eu, volto outra vez ao 
"acredito", não é?. Mesmo assim, acho que o papel das escolas de formação tem de 
continuar a ser no sentido da participação e de incentivar a capacidade reflexiva dos 
professores. 

Ent.:... Mas elas foram assim antes ? ... 
R.: Elas não foram; mas eu tenho uma situação muito particular e que é a minha escola, 

é... portanto, podes pensar que é assim:"estás ligada umbilicalmente à escola de 
formação de educadores!"; se calhar, estou! Mas que eu vivi uma situação, se calhar 
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especial, que não foi uma situação que se manteve; aliás, outras colegas dizem isso, 
que não se manteve ... Mas os primeiros anos da Escola Normal de Educadores de 
(...) foi uma marca na formação dos Educadores. E foi uma marca porquê ? Porque 
julgo que para já a própria formação da escola. Foi no período do Veiga Simão. Quer 
dizer: a escola abriu em "experiência pedagógica", como se dizia na altura, no 
Governo de que o Veiga Simão era ministro. Portanto ela já nasceu, era um escola 
que nascia com um espírito"..., que tentava ser uma escola com um espírito 
democrático. Naquela época, onde se congregou um conjunto de professores que 
eram, digamos, progressistas; com ideias progressistas e democráticas e foi, de 
alguma maneira, uma escola contra-poder. A partir daí, aconteceu o 25 de Abril; mais 
capacidade de acção essas pessoas tiveram. Portanto e de facto desenvolveram 
projectos de intervenção comunitária muito interessantes e envolveram os alunos 
nesses projectos. Quer dizer, digamos que a mão-de-obra (passe a expressão) eram 
os próprios alunos. Nós, desde o Io ano, que deveria ser, (classicamente seria) um 
ano de introdução, digamos, a várias temáticas e a várias disiciplinas mais de índole 
académico, tínhamos muitas experiências — aliás, o Io ano foi um ano de trabalho de 
campo (actividades de contacto); eu quando estou a dizer o Io ano, significa o 2° ano 
da formação; o Io ano foi um ano de experiência; quando iniciamos, quando 
voltamos à escola de educadores — portanto, deveria ser um ano de introdução de 
uma série, de um conjunto de disciplinas (deveria ser, tradicionalmente, 
obviamente), de disciplinas académicas do tipo da Pedagogia, da Psicologia e não sei 
quê e a gestão do tempo era uma gestão que não era nada condizente com a gestão 
que estava prevista em termos curriculares! Quer dizer: nós acabamos por ter muito 

. mais tempo, ocupar muito mais tempo nos projectos de intervenção do que 
propriamente nas ditas aulas, nas áreas disciplinares. Portanto, isto não se manteve 
sempre aqui na escola, mas que de facto, esta postura da escola deixou marcas, 
deixou marcas em mim, não há dúvida e deixou marcas em muitas das minhas 
colegas que ainda aí estão a fazer trabalhos neste campo... Portanto, é por isso que 
eu te digo que, se calhar, quer dizer... acredito que maioritariamente as pessoas 
avançam, porque já, em si, são pessoas reflexivas e têm essa capacidade, mas que as 
escolas também têm um papel muito importante! Esta pode ser uma posição muito 
ingénua, mas é a minha posição! 

Ent.: Eu só espero é não chegar daqui a uns anos a uma idade que nos leve a fazer o que 
fez António Sérgio! Deixou de falar sobre Educação, pura e simplesmente! E 
abandonou todo o trabalho que tinha feito em Educação. Será que teve consciência da 
impossibilidade de fazer alguma coisa ? 

R.: Ora bem: isso é um bocado o sentimento que nós temos quase todos, neste 
momento. Não direi, já, não arrumar as botas (como se costuma dizer), mas tu 
conversas com os nossos colegas e eles, aqueles que nós consideramos que foram 
sempre pessoas empenhadas, alguns dizem-nos: "Não vale a pena! Nós não 
conseguimos! A nova ministra arrumou-nos por completo! O espírito, quer da 
formação, quer da prática pedagógica, o espírito reflexivo, a participação, a 
democratridade, a integração comunitária, enfim, todos esses grandes princípios que 
orientam a nossa prática pedagógica são princípios que não são valorizados — a 
pluridimensionalidade da prática pedagógica, por exemplo —, não são valorizados; 
voltamos novamente a valorizar o meramente académico, o escolar, propriamente 
dito e muitos de nós têm essa sensação: que não vale a pena e que se calhar... Um 
meu colega, outro dia, dizia: "eu vou deixar a educação e vou ver se consigo montar 
uma fábrica e ser gestor, porque eu já estou farto da educação!" 

Ent.:... Não tens a sensação de que poderemos estar a desperdiçar os melhores anos da 
nossa vida?... 

R.: Pois ! Mas ... eu continuo outra vez com as nossas crenças (ri-se) e temos que ser 
contra-corrente e contra- poder! 

Ent.: Mudando um pouco o curso desta entrevista, como é que tu caracterizarias, muito 
sucintamente, a formação não-inicial, tendo em conta a tua experiência académica e 
experiencial, até à publicação do regime jurídico? Por aquilo que ouvi até agora, tens 
experiências muito variadas. Refere-te ao que é dominante, talvez, porque o que é 
pessoal já conhecemos. 
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R.: O que é dominante ... Pronto: o que eu acho é que toda a formação... Eu acho que há 
várias coisas. Em Io lugar, sei lá, eu penso que os educadores (eu quando digo "os 
educadores", os educadores no sentido geral, obviamente), havia as consideradas 
iniciativas pessoais, isto é: o sentir que há algumas necessidades de formação e então 
recorria-se aos congressos ou aos seminários e a isto e àquilo, mas saíamos sempre 
(pelo menos é a minha experiência pessoal) com algum vazio, um certo vazio, 
porque dava a sensação de que não se aprendia nada. Ora bem: se calhar, aprendia-se 
sempre alguma coisa, mas aprendia-se, de facto, muito pouco. Portanto, aceitação de 
que esses modelos, não ... pronto: esse modelo da iniciativa própria, centrado em 
organizações de seminários e de congressos não resolvia a questão da formação dos 
professores. Depois, havia, de facto, as estruturas do ministéro (no caso do pré-
escolar, que é a realidade que eu conheço), tanto quanto sei só mesmo a realidade do 
primário é que era próxima e, portanto, é essa experiência que tenho de FC a partir 
de uma estrutura, digamos, de um órgão central, foi uma experiência também que foi 
gratificante; essa sim: foi gratificante. Mas porque é que ela foi gratificante? Porque, 
de facto, os orientadores estavam imbuídos, aliás os orientadores foram muitos dos 
meus professores na escola de formação, estavam imbuídos de uma filosofia de 
educação que era, de facto, particular àquele grupo. Por exemplo, as práticas que 
esse grupo do Norte desenvolveu foram totalmente diferenciadas das práticas de 
formação desenvolvidas, por exemplo, pela Região de Lisboa e do Sul. Não tinha 
nada a ver uma coisa com a outra! Era muito centrada nos núcleos (como eu já disse 
e não vou repetir), muito centrada nos problemas e portanto, acho que sim, que essa 
formação estava lentamente a dar alguns frutos e estava, sobretudo, a fazer com que 
as pessoas sentissem que era em tomo de pequenos grupos e em torno das práticas 
que os modelos se deviam desenvolver e que a formação de facto, era uma realidade. 
Era a valorização de mecanismos de auto-formação; que, por incrível que pareça, foi 
incentivada (eu digo por incrível que pareça, porque não é a prática) por um órgão 
central ! 

Ent.: Quando te candidataste sentiste que havia alguns domínios que gostarias mais de 
aprofundar para desenvolver a tua acção como directora? 

R.: Ora bem: o que eu ... Domínios ... O que eu sentia que precisava era de conhecer 
ainda melhor a realidade local. Eu sou de (...), sempre vivi em (...); mas sempre 
trabalhei fora de (...). Era efectiva num JI de (...), mas estive muitos anos em 
destacamento. Portanto, sentia necessidade era de conhecer a realidade do concelho; 
conhecer melhor os professores, ou colegas, a realidade de cada escola, os 
problemas (quando digo realidade estou a referir-me aos problemas), as motivações, 
os projectos que desenvolviam,... Portanto, senti mais necessidade de conhecer 
melhor... Agora, áreas de formação? Era áreas de formação? 

Ent.:' Ao nível académico. 
R.: Nível académico? A nível académico, se calhar, era muitos aspectos que eu teria que 

reflectir, que continuar a reflectir e aspectos relacionados com a formação de 
professores, que já tinha reflectido no âmbito da minha licenciatura; depois, na parte 
curricular do Mestrado, mas que agora teria que, digamos, que os articular com as 
realidades concretas. E era, digamos que, precisava de tempo e sentia isso; por isso é 
que eu digo que valorizava mais o conhecimento da realidade, porque seria a partir 
desse conhecimento da realidade e de alguma formação que já tinha neste âmbito, que 
eu, se calhar, ia descobrir novas necessidades de formação. 

2a parte 

Ent.: Tendo em conta esta experiência de dois anos, quanto ao perfil do Director de CF, 
continuas a pensar o mesmo que pensavas no início? 

R.: Continuo a pensar dessa forma, ainda que a experiência tenha dito, me tenha 
mostrado que existem outros problemas, nomeadamente da própria gestão, que eu, 
pessoalmente, não valorizei. Eu. pessoalmente, sempre distingui a formação, 
digamos, a minha orientação de director, uma orientação pedagógica da parte 
administrativa e da gestão propriamente. Eu separei essas águas, porque não eram 
águas que me interessavam, não era a área que me interessava; portanto, tinha um 
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colaborador que desenvolvia essas tarefas. Acho que não é essa a tarefa principal, de 
maneira nenhuma; é muito secundária; um director de centro tem, de facto, de estar 
muito mais preocupado com as questões de natureza pedagógica e tem que estar 
muito mais preocupado em formar-se e desenvolver auto-formação e desenvolver 
alguns dispositivos de formação também mais alargados, com outros colegas. Ele 
tem de estar é muito preocupado é com as questões da formação e da pedagogia! 
Agora, portanto, contínuo a pensar da mesma maneira! Ainda que a experiência, 
tenha trazido alguns dissabores, no sentido de..., daquelas coisas dos dossiers de 
saldo, daquelas complicações todas de carácter administrativo, que uma pessoa por 
muito que dissesse que separar as águas, de vez em quando tinha que lá meter o 
nariz, porque queria ver como é que era, mas... mas pronto: continuo a pensar que 
há claramente ... O Director de Centro tem que se preocupar com as questões 
pedagógicas e depois tem que ser coadjuvado por alguém que oriente a parte 
administrativa, mas que... Estas águas têm que estar bem separadas! Isto é: o 
Director tem que pôr sempre como pressupostos orientadores do seu trabalho, os 
pressupostos de carácter pedagógico. E, portanto, os outros estarem subordinados a 
estes aspectos. 

Ent.: No exercício das tuas funções como directora, o que é que consideras que tenha 
assumido uma importância decisiva nesse desempenho? 
- a experiência profissional como docente; 
- a experiência no domínio da formação de professores; 
- a experiência académica; 
- a reflexão produzida no grupo de pares; 
- a reflexão produzida na CP.; 
- outras 
Se conseguires hierarquizar estes aspectos, muito bem. Se não... 

R.: Hierarquizava. Quer dizer: punha em paralelo a experiência no domínio da formação 
de professores e a minha experiência académica. Relativamente à experiência 
profissional como docente..., em parte. Não é? Porque, pronto, lá está: é a questão 
de que ... 

Ent.: Na experiência profissional como docente estás a referir-te à tua função como 
Educadora ou como docente na ESE? 

R.: Fazes bem essa pergunta. Porque, eu, como Educadora tenho uma experiência 
reduzida. E depois misturo as coisas. E, de facto, isso não, como docente já estava, 
obviamente, a entrar no domínio da formação inicial. Pronto, tenho claramente, que 
ser capaz de distinguir as coisas. Foi a experiência no domínio da formação de 
professores; foi a experiência académica. Agora, a reflexão produzida no grupo de 
pares — não! Aí foi muito reduzida, salvo uma ou outra situação em que de facto, 
nos reuníamos, num grupo mais reduzido, em que reflectíamos algumas questões 
que nos preocupavam. Tu recordas-te (de ti e de mais dois ou três elementos). Mas 
era uma reflexão pontual, não era sistemática. Fizemos algumas reuniões com os 
directores (aliás, uma reunião mensal, julgo eu), mas essa não era uma reflexão 
muito ... não era nada orientada para as questões de carácter pedagógico, mas para o 
que preocupava maioritariamente os directores e que era a gestão financeira. 
Portanto, daí não trouxe nada. Trouxe algumas ansiedades — chegava ao fim e dizia: 
"mas afinal, o que é que eu ando aqui a fazer?", porque não era isto que eu queria... 
—, alguns consolos de dois ou três e pronto. Agora, relativamente à reflexão 
produzida na CP. era alguma coisa que se estava a começar a construir. Levou 
tempo a que a CP. — ou pelo menos a maioria dos elementos da CP. — 
entendesse que, enquanto comissão éramos um grupo que deveríamos reflectir os 
nossos projectos de formação. Levou tempo. Havia várias motivações no grupo, 
mas havia pelo menos três elementos que eram pessoas mais preocupadas com estas 
questões e que foram introduzindo uma outra reflexão interessante. Mas muito 
pontual. Portanto, não ganhei, não ganhei... 

Ent.: Quanto ao teu projecto de formação: referiste que tinhas ideias no princípio, embora 
não as tivesses passado a escrito ... 

R.: ... Espera, Tenho que te dizer uma coisa: tinha ideias que depois, obviamente, passei 
a escrito no meu plano de formação. Não é? Quer dizer: não tinha ideias antes ou 
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melhor, não tinha passado a escrito antes da candidatura. Quando fui seleccionada, 
obviamente, passei a escrito e apresentei um plano de formação. Com pressupostos, 
com os meus pressupostos, que já referi anteriormente. 

Ent.: Mantêm-se intactos esses pressupostos? Hoje, se fosses fazer um projecto de 
formação, tendo em conta as alterações ao RJ, tendo em conta.... 

R.: É que os pressupostos que eu tinha e que os expressei, e que os explicitei no plano 
de formação, que foi um plano analisado pela CP. e por um grupo alargado de 
professores, esses pressupostos de partida continuo a acreditar neles! Acho que é por 
aí que a formação deve ir ! Porque neste momento não hã condições para 
desenvolver um projecto de formação, uma formação centrada na escola, que são os 
pressupostos de partida teria que explicitar muito mais, mas..., entendes o que eu 
pretendo dizer? —; eu só acredito numa formação que crie dispositivos de auto
formação ou que leve à criação desses dispositivos de auto-formação e uma 
verdadeira formação centrada na escola, nos problemas reais e na análise das 
práticas. Agora, é evidente que, nestes anos, o RJ alterou-se; não só o RJ, mas toda 
a orientação do financimento, que é fundamental, que regula isto tudo, passa tudo po 
aí; as ditas prioridades de formação, que agora passam a ser ditadas pelo ME. Põem 
por terra toda uma filosofia da formação centrada na escola! Devido a estes 
constrangimentos, que colocam questões muito complicadas — talvez por isso 
abandonei o barco. Foi a principal razão. Se não abandonasse na altura em que 
abandonei, pensava abandonar logo a seguir. Portanto, essa foi a principal razão. 
Porque, de facto, eu acredito, eu continuo a achar que aqueles pressupostos são 
válidos; devem ser aqueles pressupostos que devem orientar a FC e a orientação dos 
CFs de AEs. Agora, estave enlatada; estava encostada à parede, porque todas as 
dinâmicas que se foram criando, foram cortadas pela raiz, isto é, vou explicitar 
melhor: enquanto que inicialmente eu partia de pressupostos muito centrados na 
análise das práticas e na criação de mecanismos de auto-formação, mas tentava 
articulá-los, também, como os ditos cursos de formação... 

Ent.: ... Porque tinhas autonomia para isso... 
R.: Mas tinha autonomia para isso. E fiz e, digamos que foi uma opção tomada na altura, 

depois de um conhecimento maior da realidade concreta do concelho. Isto é: se eu 
avançasse com metodologias do tipo "Círculo de Estudos..., só! Eu corria o risco de 
ter pouca clientela. (Passe a expressão) Porquê? Porque acho que isso seria um 
tempo também de reflexão e de maturação. Portano, quis equilibrar o plano de 
formação onde essas duas dimensões entraram. E nos cursos de formação tivemos a 
preocupação de seleccionar formadores que tivessem, de alguma maneira (e quase 
todos eles tinham) muita..., pronto, tinham de alguma maneira uma proximidade 
com estes pressupostos de formação. Portanto, eram pessoas que vieram para ajudar 
as pessoas a tornarem-se mais críticas, mais reflexivas, adoptaram metodologias 
activas, no sentido de levá-los a uma análise e a um transfert desta teoria com a 
prática. Portanto, não era uma formação meramente transmissiva e nomativa. Ora 
bem: foi um caminho feito; foi um caminho feito, no sentido em que algumas 
pessoas (não direi todas, mas algumas pessoas) começaram a acreditar na formação 
contínua. Inicialmente, houve quem apresentasse, oferecesse muitas resistências. 
Vinham para a acção, vinham para a formação porque eram obrigadas, porque 
tinham que ter creditação para mudar de escalão. E, portanto, isto foi uma imposição; 
e como toda a imposição há resistência. E houve um grupo grande de professores 
que ofereceram resistência! Mas também houve um grupo (é evidente que muito mais 
reduzido) que se interressou pela formação; que veio, e que no ano seguinte estava 
já, sem precisar de créditos, inscritos para as acções de formação! Que eram acções, 
já no âmbito dos Círculos de Estudos, de continuidade das acções que tinham tido 
anteriormente. Portanto, foi toda uma dinâmica que nos cortaram (e isto, já me 
perdi...). Só para te dizer que continuava a acreditar. Agora estava entalada. Não sei 
como é que iria resolver o problema ... Sinceramente foi essa... 

Ent.: Já respondeste a uma questão que te ia colocar e que é como construíste a oferta de 
formação? 

R.: Exacto. Tenho que explicitar mais alguns dados. Reuni, tive essa preocupação de 
reunir com grupos alargados de professores; portanto, convidava as pessoas que me 
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quisessem ouvir a dar as suas opiniões; num primeiro momento, para auscultação 
sobre o que é que as pessoas pensavam, sentiam sobre este modelo de formação. 
Nomeadamente, alguns não sabiam o que era o RJ, quer dizer: parti daí! O que é 
isto? O que é a formação? Quais são os pressupostos de partida, quais são os nossos 
pressupostos de partida, no sentido de haver, uma certa negociação ao nível dos 
pressupostos, antes deles terem o seu carácter definitivo e de ser entregues às 
diferentes instituições. Mas, digamos que, para ser sincera não houve construção a 
partir daí. Ficou o que estava. E portanto, depois, a partir daí, dessas reuniões 
alargadas, fizemos o que alguns chamam uma análise de necessidades!... Que é 
sempre ... qualquer coisa que... que... Há muita ambiguidade nisto, não é? Mas 
pronto: fizemos isso, fizemos um levantamento, passamos um inquérito às escolas e 
aos grupos. A maioria respondeu. As suas grandes preocupações centravam-se nos 
problemas da reforma, na reforma curricular, uma das dimensões, nomeadamente 
nas questões, por exemplo, da área-escola. Era uma área que foi bastante 
identificada. A avaliação. Era sobretudo as questões que os preocupavam no 
momento; portanto, no momento em que ainda se estava (penso que já não se está!), 
em plena reforma. 

Ent.: O teu projecto de formação identifica-se muito com o teu projecto pessoal? 
R.: Identificava. Tenho que dizer claramente (ri-se). Identificava-se. Era o que eu 

pensava; que passei a escrito e era o que eu te dizia há bocado: fiz algumas reuniões, 
mas não tive ..., não houve negociação; isto é: eu não senti, pronto eu não tive feed
backs e, se calhar, pronto, la está, por isso é que eu digo que se identificava... Como 
é que eu hei-de dizer? Que fossem ... é um bocado isto: os feed-backs que tive foi 
mais no sentido de muita resistência e tal ... portanto, não ... 

Ent.:... Não foi uma resistência intencional no sentido de construção ou desconstrução, 
mas sim de resistência porque as pessoas ... 

R. ... Não queriam! Porque não queriam. E portanto não tinham grandes ideias. Não 
houve nada que me possibilitasse grande discussão. Era discursos ... em algum 
momento achava até — é evidente que não foi em todas as reuniões —, numa ou 
noutra reunião, achava que ... pronto: achava que estava a passar um bocadinho ao 
lado. Quer dizer: que as pessoas achavam que aquilo que era assim, que era para se 
fazer, que fizesse lá como eu achava melhor e com as condições que se tinha ... que 
depois eles viam, se gostavam ou não. Não estavam interessados na discussão. Senti 
isso. Uma grande resistência é que não estavam interessados na discussão. E isto 
também senti, inicialmente, na CP. Faça lá como achar; você é que sabe ...; o que 
achar é o que está bem, quer dizer ... Mas não é só: eu acho que os professores, (não 
sei de vou ser injusta, mas é a minha leitura pessoal e então aqui, no concelho, eu 
senti, senti isso várias vezes...), os professores estão muito instalados! E nota-se 
isso em determinados grupos, em determinados níveis. Nomeadamente, o 
secundário é um nível instaladíssimo! 

Ent.: Portanto, o conceito de resistência à inovação, ou resistência à mudança podia ser 
problematizado aqui, neste ponto, em toda a sua amplitude? 

R.: Exacto. Sim, Sim, sim. Há resistências claras. É uma resitência pura e simples. É 
uma resistência passiva. Quer dizer, isto é: é o sentimento que às vezes me parecia 
que existia em determinados grupos e que é assim: "eu quando quis fazer formação, 
fazia! Para que é que é isto?" Mas isto tem duas leituras. Quer dizer: é aqueles que 
"quando eu senti necessidade de formação, procurei formação e quero continuar a 
procurar a formação que eu quero e quando quero! Porque, para mim, isto é, pronto: 
para mim isto é fundamental, faz parte da minha vida profissional, valorizo esta 
dimensão, a auto-formação" — isto era um sentimento. Mas esses também estavam 
contra o modelo de formação surgido na época. Isto é, o modelo de formação 
baseado em créditos, numa série de horas e com aquela disciplinação honorária que 
nós sabemos. Um grupo estaria aqui: outro grupo estava numa posição 
extremamente passiva — "que chatice isto! E agora ter que fazer formação não é? Eu 
já tirei o meu curso há muitos anos e já sei tudo..."; Instaladíssimos! "Isto é muito 
bom para os formadores que vão ganhar muitas coroas!", não é? "Isto é o dinheiro 
do PRODEP que vai aí para umas determinadas pessoas ...", isto era o discurso que 
nós víamos em determinados grupos, nós ouvíamos em determinados grupos... 
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(mas eu ia dizer outra coisa ... ) E... Ah! depois aquela velha questão... e também, 
muito, é engraçado, que eu pela primeria vez senti, em determinados grupos, muito 
medo! Medo mesmo! Isto é: muita gente tinha medo de ser avaliada outra vez: "Eu já 
andei na escola há muitos anos; eu já nem sei, se calhar, fazer um teste!" "Mas quem 
é que vai fazer testes?" puxava eu! (ri-se). "Não me mande escrever! Testes? Nem 
pensar!" — Medo mesmo! Em determinados grupos havia medo! E houve uma 
situação, que é paradigmática, duma pessoa que tinha que fazer formação; Não fez 
formação aqui; foi fazer fora do concelho, porque tinha receio que o formador (neste 
caso era uma pessoa conhecida) modificasse a imagem que tinha dele! Porque ele 
achava que já não era capaz de reflectir ... (Já me perdi... és capaz de me situar? Eu 
já não sei...) 

Ent.: Há pouco disseste: "... Mas há uma velha questão ..." e depois referiste a questão 
do pânico dos docentes, do terror... 

R.: ...A velha questão ... Portanto, eu já identifiquei o grupo dos que estavam, dos que 
eram mais conformistas, mais passivos... Ah! a velha questão, quer dizer: não sei se 
era isso, agora já não sei o que é que eu ia dizer, mas um dos problemas, também, é 
que um grande grupo de pessoas socializadas para o conformismo e para o 
consumismo, meramente, não estava nada interessada em ver discutir, analisar 
programas de formação, cursos de formação, conteúdos, o que é que seria 
importante... 

Ent.: Tudo isto revestia-se de um carácter de exterioridade em relação aos professores e 
às escolas . 

R.: Totalmente exterior. Era alguma coisa que era imposta e que, em dado momento da 
vida tinha de ser, porque tinha que mudar de escalão. 

Ent.; Penso que é importante termos consciência disso ! 
R.: É isto, claramente. 
Ent.: Quais as maiores dificuldades ou obstáculos que sentiste no desenvolvimento do 

teu trabalho? 
R.: O primeiro grupo: é precisamente lidar com estas resistências. Que é assim: já falei 

dos pressupostos, o que eu pensava que era a formação; sabia que não ia encontrar 
um grupo que me ia receber de braços abertos, a dizer que era tudo muito bonito. 
Obviamente que não era ingénua a esse ponto, mas não contei encontrar um grupo 
tão grande de pessoas que eu situo nesse grupo dos passivos e dos conformistas. 
Não contava com tantas resistências à reflexão! Contava mais com aquele grupo 
(tenho que ser sincera), com aquele grupo de colegas que eram resistentes, ofereciam 
resistência, porque era alguma coisa que lhes estava a ser imposto. E que, portanto, 
não queriam ser obrigados a fazer formação. Por uma questão da creditação. E é! 
Obviamente que é! Mas eu estava a contar mais com isso, pelo conhecimento que 
tinha; até porque há aqui uma ou outra escola que, pronto: com alguma relevância em 
termos de projectos, portanto, uma certa militância pessoal; há indicadores ali de 
alguma militância pedagógica, projectos interessantes de intervenção na comunidade 
e tal e talvez eu estivesse ... E o que é que aconteceu? É que de facto, grande número 
estava naquele grupo de pessoas que eram pronto: que ofereciam uma resistência 
passiva. Não estavam interessados em reflectir a formação. Portanto, contrariamente, 
era esse o grupo dominante e eu pensava que, relativamente ao Io grupo, eles iriam 
oferecer resistência pelo facto ... Aliás, a minha dificuldade seria (pelo menos a que 
eu percepcionava...) em fazê-los perceber que mesmo com uma inovação instituída 
(este modelo de formação) nós, professores, poderíamos, apesar de tudo, mudar 
também e reconstruir... Pensava que a minha dificuldade seria esta: convencer as 
pessoas de que era possível, e era possível através de grupos, de diferentes grupos 
de animação e tal ... Mas não! Caiu-me isto tudo por terra! Quer dizer! O maior 
problema era, de facto, a passividade das pessoas. E, por exemplo, um indicador 
importante: que era o facto dos colegas chegarem e olharem para o plano de formação 
e não se interessarem pelos temas..., não se interessarem pelos conteúdos 
apresentados, mas sim pelas horas de duração. Isto é; hora de duração — quantos 
créditos? Eu preciso de 2 créditos! Primeira reflexão: era escolher (passe a 
expressão) do menu apresentado quais eram os cursos ou os círculos (quando falo de 
cursos não estou a falar propriamente da modalidade), quais as acções (melhor) e iam 
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para as acções e olhavam para a duração para ver ..., ou melhor, quantos créditos: 
são dois que eu preciso, vou escolher dentro destes. Eu lembro-me que nós tínhamos 
algumas acções com mais carga horária; porque tinha, pronto, em si, modalidade de 
curso de formação e depois projecto e nada! Não se realizou, porque não teve 
pessoas interessadas nela. Portanto, iam mais nessa perspectiva. Quer dizer: quanto 
menos tempo, melhor. É para despachar. E iam pelo formador, também. Se 
conheciam ou não. E tinham azar, porque a maior parte não eram conhecidos. Se era 
simpático ou não. Se ia ser exigente na avaliação ou não. 

Ent.: E em relação às escolas? 
R.: Em relação às escolas. Propriamente... ora vamos lá a ver: obstáculos? Não 

apresentaram; não inviabilizaram; mas também não foram, também não criaram, 
também não foram facilitadoras duma reflexão. Isto é: relativamente à escola, por 
exemplo, que eu já referi: eu estava a contar que aquela escola tivesse uma palavra a 
dizer, e uma palavra com alguma consistência", porque tinha uma experiência. E que 
fosse capaz de dizer: "nós queremos continuar neste âmbito da formação, porque é 
isso que temos vindo a fazer...", porque foi uma escola que, como em muitas, em 
que a formação em serviço, de facto, teve algum impacto e, a partir daí, criou-se uma 
dinâmica de formação e uma dinâmica de animação pedagógica muito interessante. 
Portanto, eu parti do pressuposto que aquela escola ia ser, digamos, quase que o 
piloto da formação. Mas não! Esvaziou-se! Nada de especial. Não ofereceram 
grandes obstáculos, mas também não introduziram... 

Ent.: Não sentiste que eras um poder a emergir e que era necessário, também, não 
promover muito? Eu sinto que eles não apoiam porque também não estão muito 
interessados em ver emergir um novo poder que eles podem não dominar - e isto não 
tem nada de pessoal, mas de novidade... 

R.: Olha... Acho que sim ! Não de uma forma explícita, obviamente, não é? Obviamente 
que não, mas ... E mais: se calhar há aqui coisas que não interessam, mas tem que 
ver com a minha selecção, com o processo segundo o qual fui nomeada directora do 
centro. Houve uma escola que procurou e tentou levar até às últimas instâncias, 
portanto, boicotou o processo da minha nomeação. Isto é, é assim, o que estava por 
trás disto tudo? Uma escola, aliás, o presidente do CD. de uma escola que, de 
maneira nenhuma, acreditava que uma educadora de infância pudesse ser, tivesse 
competência para ser directora do centro. Porque não tinha experiência de gestão; 
nunca tinha sido presidente do um CD. e, portanto, era impossível, não lhe passava 
pela cabeça que uma educadora, neste caso, e ainda por cima mulher, pudesse ser a 
directora do centro. E, portanto, criou uma série de problemas e tentou inviabilizar, 
inicialmente, muitas coisas; não participava na CP, pediu a demissão, enfim, "n" 
coisas. A escola não tinha conhecimento, informação, do que se estava a passar no 
centro, porque ele cortava, não deixava chegar aos professores... Portanto, houve 
uma escola que, na fase inicial, esteve de lado precisamente por isso, por problemas 
desta natureza, por não se acreditar num educador e proque deveria ser a pessoa que 
ele queria, que ele achava que deveria ser o director do centro, a pessoa a 
seleccionar. Face ao currículo, a pessoa não teve hipótese; portanto, começaram a 
inventar, a inventariar outros critérios, nomeadamente a falta de competência na 
gestão para eu não ser nomeada. Aí houve um papel importante por parte do 
FOCO/FORGEST. Não sei se vale a pena frisar, mas quando alguém perguntava (e 
nem devia ter sido ao FOCO, mas sim à DREN) se um educador director de JI 
poderia ser director de centro, a argumentação no sentido favorável era no sentido da 
formação da pessoa. E portanto, é por isso que eu dizia que numa fase inicial a 
dimensão pedagógica ainda se valorizava, valorizaram o facto de eu ser licenciada em 
CE..Só por essa razão já teria, à partida, mais qualificação para o cargo. Se não 
fosse não era. Se fosse Educadora de Infância — só!— , com a experiência que eu 
tinha anteriormente (e é uma experiência de alguns anos na formação de professores) 
não tinha hipótese nenhuma! Claramente! Não tinha. Porque ao nível dos critérios de 
selecção, um dos critérios era ser licenciado! 

Ent.:... O que era ilegal? 
R.: ... O que era ilegal! Mas era ser licenciado. 
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Ent.: Já referiste as dificuldades colocadas pelos professores; pelas escolas (pelo menos 
a determinados níveis...), e agora? Sentiste outras dificuldades? 

R.: Da parte das escolas há aí outra questão que eu penso que era importante... Ao nível 
das escolas, não senti (por exemplo: naquele auscultar das necessidades de 
formação), não senti muito empenhamento. Quer dizer: houve uma resposta aos 
questionários, mas não houve grande empenhamento, não houve diálogo a partir daí. 
Nós fizemos o questionário, fizemos um tratamento, fizemos uma reunião para 
debater e para ver, pronto, o que é que estava de facto ..., para tentar explorar mais 
os dados que ali tinha ... Não! Quer dizer: foi responder porque é mais um a que se 
responde... 

Ent.: Houve alguma articulação entre os planos de formação das escolas e o centro? 
R.: Não. Não houve. Não havia planos de formação nas escolas. Havia, pontualmente, 

um ou outro plano de formação disciplinar, de grupo disciplinar. Que tinha sempre 
que ver com os estágios, com a supervisão dos estágios pelas universidades e eram 
coisa muito restritas. 

Ent.: Não sentes que as escolas também podem estar receosas, com este novo órgão, se 
ele de facto assumir uma postura interveniente, se for um organismo de animação, de 
transformação, que as possa pôr em questão, ao nível do seu funcionamento 
pedagógico? 

R.: Acho que sim. Acho que, digamos, será um dos fantasmas que estarão por aí, a 
sobrevoar... É o fantasma, como dizíamos ainda há pouco, do director ser alguém 
que aparece com algum poder a nível local. É o fantasma de que a formação possa 
pôr em causa as práticas das escolas. Ah! Isso claramente! Claramente! E nota-se 
que, por exemplo os CDs, os CPs (que é órgão de coordenação pedagógica da escola 
por excelência, não é ?), dali, dos CPs, não saíram grandes coisas! Eu fui a alguns 
CPs, inicialmente, até a apresentar-me, a dizer o que é que a gente pretendia fazer, a 
nossa filosofia, que estávamos abertos ao diálogo, queríamos incentivar o diálogo e 
tudo isso... Só num CP é que eu ouvi um feed-backl Quer dizer: ouvi alguém dizer 
uma coisa. Dirigiram-me a palavra. Nos outros, toda a gente: "sim, senhor...", no 
fim, o presidente, a pessoa que estava.... 

Ent.: Portanto, qualquer questão que tu coloques no sentido de os questionar na 
articulação que é imposta por lei dos planos de formação das escolas com o do 
centro, coloca-os numa situação de esquizofrenia? Isso eu sinto! 

R.: É. É um bocado. E isso leva-os ao fechamento, não é ? E a não aderirem. 
E.: Como diria o Presidente do CP da escola-sede do meu centro: "Estes tipos entram 

calados e saem mudos!" 
R.: E verdade. Não havia participação! Não havia ... Calavam-se! E como de digo: numa 

escola, uma pessoa disse algumas coisas e algumas coisas no sentido de que "não 
acreditava neste modelo. Isto era uma coisa de passagem; que isto rapidamente iria 
acabar, como muitas das experiências e que portanto não estava para se envolver". 
Claramente dizia isto. E acho que tinha toda a razão. E portanto tinha toda a razão no 
sentido de não acreditar à partida... 

Ent.: Eu sinto que há uma correspondência positiva entre o sentir da maior parte das 
pessoas, de facto, e esta situção de estrangulamento que o próprio poder criou! O 
poder está satisfeito porque tem o controlo das coisas e as pessoas (a maior parte) 
estão satisfeitas porque não têm formação! Estão dispensadas dela, porque não há 
oferta! 

R.: Isso é verdade. Já estás a remeter para a situação actual" É, isso, claramente. Eu acho 
que há um certo ... Por um lado, a gente diz assim: Foi pena, porque havia qualquer 
coisa que estava em marcha que terminou, que acabou, que se cortou e tal. Por outro 
lado, uma grande parte dos professores está a esfregar as mãos. 

Ent.: ... E agora atacam-nos a nós (talvez demagogicamente) por não oferecermos 
formação para o grupo deles!... 

R.: Exactamente. Porque nós não fomos capazes de gerir a formação segundo as 
prioridades nacionais. Portanto, há aqui algo que é negativo, alguém que é para 
queimar, que é para cortar... 
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E.: Portanto, as escolas estão por cima, não têm nada a ver com isto; a CP não tem nada 
a ver com isto, porque não é o órgão que propõe o plano, portanto... só resta o 
director do centro! 

R.: Recorda aqueles episódios (agora não te sei dizer os meses), mas aqueles episódios 
de informação e contra-informação, vindos a público nos jornais, de que os CFs iam 
acabar? 

E.: ... Foi há um ano, exactamente. 
R.: (Pronto; mais ou menos há um ano) A formação ia para as universidades, tudo isso. 

E evidente que isso, aqui, também teve expressão. A expressão foi no sentido: "Pois 
é, isto vai acabar com esta pouca vergonha..." 

E.: Gostaria de saber quais as fontes de onde essas coisas emergiram. O centro do 
sistema é capaz de ter sido, até, o menor culpado. (Sindicatos, escolas...) 

R.: Não sei. Foi ao nível das escolas que isto mais se sentiu. Lá está: aquele grupo de 
instalados que, claramente, não estavam nada interessados na formação e que viram 
que o discurso de não participação e da passividade era uma coisa que não era 
valorizado e então o que é que adoptaram? Foram por este discurso, que é 
extremamente perverso, adoptaram o discurso de que os Centros de Formação não 
tinham condições para fazer formação com qualidade. Isto é: colaram o discurso ao 
discurso da ministra. Reinterpretaram-no à sua maneira, colaram-no assim, em 
termos... à letra, podemos dizer que é uma colagem; colaram-no e acharam que "sim, 
senhor; devia passar para as universidades. É lá a instância própria e que portanto, os 
CFs... 

E.: Dá a sensação que o reinado do senso-comum está para durar? Tanto da parte do 
poder como das escolas. 

R. Acho que sim. Eu não vejo (e tu também não vês, de certeza) que tenha surgido da 
parte dos professores alguma reacção a estas modificações. Nenhuma! Pelo 
contrário! Quer dizer: as pessoas até vão aos CFs... Abrimos prazos para as 
inscrições nas acções e as pessoas muitas vezes, perguntavam: "Mas isto é para 
começar mesmo?!" E gozo! "Isto é para começar mesmo? E que se for para começar 
mesmo (e a piscar o olho...), eu increvo-me já!" Porque sabem também, lá está: 
estratégias de sobrevivência. E isto é muito interessante também analisar. As 
estratégias de sobrevivência das pessoas. Sabem que agora, o facto de se 
inscreverem, de alguma maneira dá-lhes um certo sossego, porque se inscrevem e se 
não se realizar a acção está lá a sua inscrição, que lhes permite a passagem de 
escalão... E alguns já jogam em inscrever-se em acções que não são as ditas 
prioritárias. Claramente isto! Mas isto, a gente pega nos papéis e vê! 

E.: Eu, pessoalmente, não alinhei nisso. Não abri inscrições. 
R.: E vi isso. Nós abrimos e vimos isso. A partir do momento em que as prioridades 

foram definidas... Aliás, há dois casos em que as pessoas disseram mesmo isto: 
"olhe, eu inscrevi-me na acção tal. Posso modificar? Porque eu vou-me inscrever, 
prefiro a acção tal". Agora, eu estava a lembrar-me de outro aspecto que também era 
importante, mas agora passou-me... 

E.: Situando a questão e resumindo: vimos a questão pelo lado dos professores; vimos 
também algumas situações por parte das escolas. E de outras instituições? (Que 
tenham sido obstáculos ao desenvolvimento do trabalho) 

Ent.: Aqui ao nível local? 
R.: Ou a nível nacional, eventualmente. A nível local não vejo mais nenhuma. 
R.: Pois... A nível local, não. Outras instituições? As instituições de financiamento, o 

C.C.F.C.P.; por exemplo, estas alterações. Só são enviadas, as acções, para 
acreditação depois de serem financiadas, não é? (acho que estou correcta?) 

Ent.: Numa Ia fase, só mandam para acreditação aquelas que pensam financiar. As outras 
enviam-nas posteriormente. 

R.: Exacto. Digamos: a primeira instituição a receber as acções e a analisá-las é o FOCO. 
E só depois é que as orientam (há certas coisas que já não são tão rigorosas, porque 
já me afastei um bocado disto). Portanto, até a esse nível. Neste momento só o que 
está definido a nível nacional, as prioridades, é que vão ao C.C.P.! Quantos 
projectos não existem... e nós tínhamos um projecto interessantíssimo que aglutinava 
todos os níveis de ensino e as escolas que quisessem aderir e já havia muitas 
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instituições — um CE. (CE., numa fase inicial; depois projecto; havia a integração 
de várias modalidades...), que ia envolver um grande número de escolas e de 
professores ... Pelo facto de não ser possível dizer assim: é nesta área concreta. É 
uma miscelânea, é uma intervenção, é ... digamos, uma formação pluridisciplinar. E 
não era possível definir qual era a área, porque havia muitas coisas que iam emergir 
no processo. Este projecto não passou, sequer, para acreditação. 0 próprio centro de 
formação queria que ele fosse acreditado para, com os dinheiros que neste momento 
tem desenvolvê-lo. Mas não foi possível. Não seguiu o processo para acreditação. 
Portanto, há aqui impedimentos de algumas instituições, obviamente estão a regular 
o sistema, querem regulá-lo, querem controlá-lo e não querem que, de facto, mesmo 
utilizando a prata da casa e os poucos dinheiros que os CFs têm, que eles 
desenvolvam projectos autónomos. Há um centralismo muito grande! 

Ent.: Sentes que a tua prática efectiva esteve sempre perto das ideias que possuías? 
R.: Não (ri-se). Já te disse que, logo no início, tive que fazer algumas negociações. E se 

calhar, em termos de projecto pessoal, eu centrava o meu plano de formação todo em 
modalidades de formação que fossem mais próximas da auto-formação e portanto 
seria mais ao nível das oficinas, dos projectos, dos CEs; e eu fiz, claramente, a 
opção de ser um plano equivalente..., equivalente, melhor mais até ao nível dos 
cursos de formação. Portanto, houve que ceder em muitos aspectos, em vastíssimos 
aspectos. Depois, há todos os constrangimentos do processo. Uma pessoa pensar 
que iria ter tempo para incentivar dinâmicas de formação nas escolas, dar a volta às 
escolas e criar nas próprias escolas dinâmicas... Não consegui fazer isso! Era 
absorvida com a máquina de papéis que vinham a pedir isto e aquilo. E mesmo assim 
eu passava-os para o lado, como já disse. Não era eu que resolvia essas questões, 
mas que não deixavam muito tempo para respirar e, portanto, uma pessoa estava a 
tratar deles e a fazer os seus cálculos, depois acabamos por analisar e ver as coisas... 

Ent.: Nestes dois anos sentistete mais vezes gratificada ou violentada? 
R.: Violentada! (pausa) Violentada, porquê? Porque os meus pressupostos de partida 

não os concretizava. Achava que estava a ser uma mera ... Eu rejeitei sempre isto, 
mas a verdade é essa, que dizer, eu rejeitei sempre ser gestora, executora e acabava 
por ser. O que é que fazia? Pouco mais do que isso se fazia. E não senti que as 
iniciativas que desenvolvi junto das escolas tivessem eco. Houve uma iniciativa, por 
exemplo, que começou de uma forma muito interessante, que foi debater os projectos 
de área-escola das diferentes escolas do concelho. Começou muito bem. Caiu logo a 
seguir! Pensamos em vários debates e os debates serem dinamizados pelas escolas. 
Nós fizemos o primeiro, como pontapé de saída; um grupo alargado; professores 
representativos de várias escolas; pronto: de alguma maneira congregar e fazer 
grupos de trabalho. A partir daí cada escola iria trazer os seus projectos ou reflectir 
os seus projectos, enfim, debates deste tipo. Que estavam calendarizados e 
obviamente com uma certa flexibilidade até em termos de calendário e assim ... Só 
que isso, o primeiro fez-se e as pessoas saíram muito interessadas (pelo menos 
pareceu-me — um grande grupo estava interessado), mas caiu por terra logo a 
seguir. Ninguém mais, ninguém foi capaz de dizer: somos nós os primeiros, somos 
nós os segundos, somos nós os terceiros. Caiu! (pausa). Agora, claro também caiu 
porque eu depois também ... 

Ent.: Caiu na mesma, às tantas... 
Sentiste nas escolas e nos professores do concelho diferenças, na forma de adesão, 
entre a escola-sede e as outras escolas? Ou entre ciclos? 

R.: Um coisa que eu notei é que as outras escolas, por incrível que pareça e pelas 
primeiras iniciativas que fizemos, nunca sentiram (e isto é uma opinião muito 
pessoal) que o CF fosse de todos — era o CF da escola-sede. Por exemplo: os 
materiais. Nós temos recursos. Por várias vezes se disse que os recursos do CF 
estavam disponíveis para as escolas. Temos uma biblioteca interessante. Podia ser 
consultada ou levada, enfim, Raramente as pessoas vinham da sua escola ao CF 
para, por exemplo, ao nível dos recursos, utilizá-los, porque eram de todos nós. 

Ent.: E as da escola-sede? 
R.: As da escola-sede, algumas pessoas, as ligadas ao CD. e ao CP. ..., mas essas 

sentiam que aquilo lhes pertencia um pouco mais, mas as outras não. Claramente, o 
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centro ... Aliás, muitas pessoas diziam, chegaram-me a dizer que nunca deveria estar 
o CF, numa escola. Devia ter instalações autónomas, para eles sentirem mais aquele 
espaço como de todos. 

Ent.: Eu tive essa experiência e não vi diferença. 
R.: Mas disseram-me isto claramente. 
Ent.: Está bem. Mas pode não passar do discurso. Eu funcionei estes dois anos em 

instalações próprias e ninguém das escolas lá ia. 
R.: Pois. Pode não passar do discurso, mas que isso foi dito, foi. 
Ent.: Em relação à receptividade às propostas de formação, sentiste uma maior aceitação 

por parte dos professores da escola-sede ou dos outros? 
R.: Não, não! Ao contrário! Dos outros. Isso aí, ao nível da aceitação das propostas, 

mais dos outros. Tenho que dizer, se calhar, com outros aspectos. Isto é uma análise 
que faço...: é que penso que os professore do ensino secundário (neste caso a 
escola-sede era uma escola secundária) é o grupo mais passivo. E o grupo que 
valoriza mais a dimensão disciplinar; a capela; o seu grupo; a formação nas 
universidades; desvaloriza os formadores (ou porque tem uma formação equivalente 
ou quase - não vêem, não analisam as outras competências que os formadores 
tinham; e nós tínhamos um grupo de formadores que tinha experiência, obviamente; 
foi um dos aspectos que nós tivemos muita atenção, foi a experiência na formação, 
ter alguma reflexão e ter também formação académica. E precisamente esta 
preocupação em ter formação académica advém um pouco desta percepção de que 
determinado grupo, nomeadamente, o grupo dos professores do secundário, são 
considerados os doutores da terra a acharem que se não tivessem um diploma 
superior desvalorizavam completamente a formação. 

Ent.: Isso passa-se em todos os países. Os professores do ensino secundário 
devalorizam a formação que não seja universitária. 

R.: Outra coisa engraçada era quando se dizia ou quando sabiam que o formador xis era 
o formador que simultanmeamente trabalhava numa universidade ... as pessoas 
calavam-se!... 

Ent.: Sim, mas de qualquer forma evitavam fazer formação no centro? 
R.: Ah!, sim. Os professores da escola-sede fizeram formação, mas a grande maioria 

não fez no CF. 
Ent.:... Nem nisso somos originais... 

Tendo em conta o percurso efectuado pensas recandidatar-te em 95? 
R.: Não (ri-se). Não. Não, porque já disse que me sentia muitas vezes violentada, 

porque as últimas medidas são medidas extremamente ofensivas e portanto, acho que 
não tem nada a ver com os pressupostos de um modelo de formação que já 
identifiquei. Não quero continuar a colaborar com uma formação por catálogo, por 
prioridades definidas a nível macro; não acredito numa formação virada meramente 
para a formação da especialidade, no âmbito das didácticas. Acho que os professores 
portugueses precisam disso, obviamente que sim, mas precisam muito mais de uma 
reflexão ao nível de outras dimensões, nomeadamente, ao nível das áreas das 
ciências da educação, que não são valorizadas neste momento, estão totalmente 
postas de lado. Aliás, não vale a pena agora introduzir isso, a própria desqualificação 
dos formadores relativamente à licenciatura em CE. que, de formador especialista 
passou a não ser considerada habilitação para ser formador. Mas, Pronto: mas isso é 
outra questão. Mas esta valorização das didácticas, pronto, do virar novamente a 
formação para os saberes escolásticos propriamente ditos, sem uma análise mais 
complexa do acto educativo, sem equacionar as variáveis todas que estão em jogo (e 
isso é feito através de uma formação no campo das CEs), não acredito; não acredito 
nesta formação! Portanto... Penso abandonar. Isto é: abandonei. Abandonei por 
essas razões. E há outras. Essa, digamos, que é uma razão de princípio. Não é ? 
Tomar consciência de que não há condições para desenvolver um projecto 
congruente com os meus princípios de formação. Depois, há outros aspectos; por 
exemplo: a consciência também de que o grupo (isto, se calhar, é forte; mas é o que 
eu penso) de directores de centro também ser um grupo pouco interessado numa 
reflexão e pouco interessado em tomar posições no sentido de continuarem a 
valorizar as dimensões da formação e são muito mais agarrados a questões de 
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melhores condições de desenvolvimento dos projectos, mais ao nível dos aspectos 
administrativos, da gestão administrativas; duma clarificação dos procedimentos 
administrativos... pronto: são essas preocupações! Não há uma preocupação, a nível 
de grupo, de reflexão em termos pedagógicos e portanto, acho que não estou a fazer 
nada. Não sou boa gestora!... 

Ent.: Mas se te candidatasses e tendo em conta este panorama, não vias necessidade 
nenhuma de introduzir alterações a nível conceptual? Nem as ideias que tinhas 
inicialmente pudeste aplicar. Mantêm-se intactos. A única hipótese a nível conceptual 
seria um recuo!... Não?! 

R. : E evidente que seria um recuo. Como é que podemos negociar? Havia 
possibilidades de negociação? Não havia. Claramente, para mim, não havia 
possibilidades de negociação. Portanto, acho que teria que fazer uma inversão e essa 
inversão não a quero fazer. Não dá. É uma violência. Para mim, os pressupostos de 
que parti não era necessário alterá-los. O que era necessário era, se calhar, um maior 
explicitação deles; uma construção, isto é, uma reflexão em grupo, em grandes 
grupos no sentido de uma explicitação desses pressupostos. Se, de facto, eu tivesse 
condições (e não tive condições) para perceber que o grande grupo estava totalmente 
em desacordo e que não tinha nada a ver com isto..., eu tinha que sair e permitir que 
entrasse um director que organizasse, que pensasse, que conceptualizasse um novo 
modelo de formação, mais coincidente com as posições dos colegas. Como os 
colegas adoptaram uma posição muito passiva e não deram feed-backs... Eu, se 
calhar, imagino qual era! Mas eu ainda pensei que através de uma prática do CF, uma 
prática no sentido de incentivar a participação e a reflexão, pudesse introduzir 
algumas mudanças. Mas, neste momento, não há condições, não há possibilidade de 
desenvolver os projectos que se pensaram. Quais foram os financiados? Foram os de 
L.P.; as didácticas e avaliação (um deles, mais nada). E pouco mais: foram as 
didácticas de Mat, da L.P. ... Depois há um desrespeiro, continua a haver um 
desrespeito (e eu, como educadora, tenho que dizer isto) pelos Educadores de 
Infância. Não estão a ser considerados, não há nada que ... não é população 
prioritária. Depois um outro que soube recentemente (não sei se é verdade se não; e a 
forma como me foi comunicado se não teria outra intenção) que era terem-me dito 
que ao nível dos destinatários não ser possível, neste momento, organizar uma acção 
de formação cujo público-alvo fosse diversificado, isto é: neste momento (pelo que 
me disseram) seria só possível desenvolver acções com um público específico. Isto 
é: Io ciclo; 3o ciclo ou 2o ciclo. Nada de heterogeneidade de destinatários. 

Ent.: Surgiu isso. Não é, digamos, radical; não é tão taxativo, mas colocaram questões 
desse tipo. 

R.: Isso é, de facto!... Pronto: isto é mais um indicador de como é que as pessoas que 
neste momento detêm o poder funcionam. Tendo em conta a organização do ensino 
básico e a filosofia da educação básica é possível neste país tomarem medidas nesse 
sentido! Isto é incongruente ao máximo! Esse critério, para mim, não tem sentido 
nenhum. É mais um indicador de como se vê formação e de como se valorizam de 
maneira diferente os diferentes níveis da educação básica (e não só! e como se 
desvaloriza e se valoriza determinados níveis em detrimento de outros. São as velhas 
questões da valorização, ou melhor, da desvalorização de alguns níveis do sistema 
educativo. Passa claramente pelos educadores e pelos professores do Io ciclo. As 
pessoas podem pensar que isto seja uma atitude de defesa, mas não é. É uma 
constatação! 

Ent.: Já referimos um pouco isto: em relação às estratégias que pensarias utilizar para 
implementar o projecto de formação no futuro (já referiste isso, não vamos referir 
mais — a não ser que queiras referir mais alguma coisa...). Reuniões de professores; 
dinâmicas de participação... Em relação às escolas e aos professores (também já nos 
referimos a isto) mas eu penso que há aqui uma contradição. Numa primeira fase 
achei-te muito optimista em relação às escolas e aos professores, uma crença na sua 
participação... 

R.: ... Mas que corresponde à verdade. Quer dizer: são dois momentos: o antes do 
desenvolvimento do projecto propriamente dito, porque eu tinha uma experiência 
gratificante. 
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Ent.: Mas tendo em conta esses dois momentos, que são contraditórios, achas que as 
escolas e os professores estão em condições para responder aos desafios que se lhes 
colocam, sejam eles quais forem (neste caso a formação)? 

R.: Não. Não, porque eu acho que, em primeiro lugar, acho que os professores, até pela 
formação que tiveram, foram formados, foram socializados (isto pode ser uma 
repetição, mas é mesmo isto que eu penso) para o conformismo e para a não 
participação. E há vários indicadores disto. Por exemplo: as ditas inovações 
curriculares que se quiseram operar, várias (não é? Não vale a pena estar aqui a 
mencionar): no âmbito da gestão, da direcção e gestão das escolas; novos modelos 
que deixaram algumas coisas em aberto e que os professores, pronto: estou-me a 
lembrar da direcção e gestão das escolas como me estou a lembrar da avaliação, o 
novo modelo da avaliação, que os professores se apressaram a pedir clarificações! 
Ora, não perceberam que tinham alguma margem de liberdade, num sistema 
educativo que continua a ser centralista e que não há, pronto: penso que não devemos 
ser ingénuos a esse nível, continua a ser centralista (e vimos pela FC, pelas novas 
orientações da FC, que procuram recentralizar), cada vez mais há um reforço do 
poder. E um poder, portanto, um reforço segundo a norma, norma do poder central. 
Portanto, os professores, em várias situações (e estava a situar-me na avaliação), 
apressaram-se a pedir clarificações, não utilizando as margens de liberdade que 
tinham. Na FC aconteceu isto também! Os professores, se de facto, assumissem o 
seu verdadeiro papel, quisessem assumir-se como verdadeiros grupos em auto
formação, por aí é que era o caminho da FC. Mas os professores, muito socializados 
no conformismo e na não-participação, estão constantemente à espera de alguém, que 
seja exterior a dar as dicas e as orientações. Portanto, acho que ... 

Ent.:v. Enquanto o pau sobe ... folgam as costas. Não é? 
R.: É isso. É isso. Eu acho que também é um bocado isso. Vai-se perdendo muito. E 

depois há as questões mais amplas do profissionalismo, que também se colocam 
neste momento. Até que ponto os professores estão ou não interessados em valorizar 
a sua profissão. Não sei. Eu questiono-me: não sei se estão. Estão muito mais... nós 
vimos alguma adesão quando há alguma movimentação no sentido de melhorar as 
suas condições económicas, a redução do tempo lectivo, os seus vencimentos e não 
sei quê, há alguma mobilização, alguma! (e registo: alguma!), mas também se está à 
espera, a grande maioria está à espera que alguns façam e, por exemplo, as questões 
das greves. Quem é que faz as greves? São incríveis as estratégias que há a esse 
nível. Há alguma mobilização a esse nível, mas não há na defesa de outras questões 
que são fundamentais. 

Ent.: Notas que este comportamento das escolas é uniforme, ou há diferenças conforme 
os ciclos? Eu coloco esta questão pelo seguinte: na maior parte das entrevistas que fiz 
(e a maior parte dos entrevistados são do ensino secundário) refere-se que os 
professores mais dinâmicos do seu centro são os professores do Io ciclo. 

R.: Eu acho que os mais dinâmicos, os que mais procuraram formação, se nós 
fizéssemos assim um estudo em termos quantitativos, meramente quantitativos, 
vamos ver dos diferentes ciclos quem é que aderiu em massa? E obviamente com as 
diferentes proporções do número de professores para cada ciclo: foram os 
professores do Io ciclo que aderiram. Agora há uma coisa que se diz e ainda uma 
colega me dizia assim: "Mas eles também estão em todas!" Quer dizer: dá a sensação 
que são tipo "Maria, vai com as outras". Não acho. Não acho. Há, de facto, um 
grupo que, se calhar, vai atrás uns dos outros. Mas onde foi possível fazer uma 
reflexão um pouco mais profunda ao nível das necessidades de formação, foi com o 
Io ciclo e com o pré-escolar. Nós adoptamos a estratégia das reuniões e essas coisas 
todas, (como já te disse) e relativamente ao pré-escolar e ao Io ciclo foram capazes de 
inventariar algumas necessidades de formação. E foi um processo interessante, 
porque os professores do Io ciclo tinham delegados, cada escola tinha um delegado. 
Depois os delegados reuniam na escola, trocavam ideias, traziam, quer dizer: houve 
ali alguma produção! E foram os únicos que, no fim, foram capazes de inventariar as 
necessidades que, para eles, na altura, eram as suas necessidades de formação. Não 
quer dizer, obviamente, que seriam reais necessidades de formação. Esse processo 
iria mostrar se sim ou não. Mas foram os únicos capazes e os únicos abertos à 
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discussão. Quando falei naquele projecto de área-escola, quem mais participou foram 
os professores do Io ciclo! Os educadores de infância, na área-escola não entraram. 

Ent.: Portanto, confirmas isso? 
R.: Confirmo isso. Confirmo que são os que ..., mas por outro lado também há, nesses 

grupos, alguma submissão, sabes? Mesmo nos educadores e nos professores do Io 

ciclo, há alguma submissão, também, Quer dizer: é um misto. São as pessoas que 
mais aderem; são as pessoas que mais reflectiram; são os que eu acho que são, 
continuam ainda a ser, os mais preocupados com as questões de carácter pedagógico. 
Disso não tenho dúvidas nenhumas. São os únicos que querem ter uma formação 
num âmbito mais alargado. 

Ent.: Mas repara: os processos de socialização são idênticos para todos eles, mais 
restritivos para os do Io ciclo (e talvez para os educadores, não sei; eu não conheço 
muito a realidade do pré-escolar); mas acho que os professores do Io ciclo foram 
muito mais sujeitos a um processo de uniformização e de conformação do que 
qualquer um dos outros. Até pelo próprio processo de formação inicial. 

R.: Sobretudo os do antigo modelo, antes do 25 de Abril. 
Ent.: No entanto, os aspectos de conformismo e de passividade são comuns a todos eles 

mas, apesar de tudo, há naquele nível de ensino uma tentativa de permanente 
actualização. Mesmo que saiam das reuniões e digam o mesmo que os outros. 

R.: Nota-se uma apetência para. Assim, maioritariamente, isso é claro. Também te digo 
que há alguns grupos, subgrupos, com alguma submissão; isto é: faz-se porque é 
obrigatório e faz-se porque se a maioria faz, eu faço. Pronto. É um bocado isto. 

Ent.: E a corrente... 
R.: Mas não é um grupo parado. Não é! Nota-se, por exemplo, uma diferença grande 

entre o Io e o "2o ano da formação. Já te disse que maioritariamente foram os 
professores do Io ciclo os que mais aderiram, desde o início. Mas nota-se, só é nesse 
grupo, dos professores do Io ciclo, no ano seguinte, que dobrada adesão. Porquê? 
As tais correntes que se começaram a construir, e a passagem da informação de que, 
afinal, vale a pena. E acho que até as acções de formação correram razoavelmente 
bem, que a selecção dos formadores foi uma selecção cuidada. E eles 
desempenharam um bom papel no sentido de estimular as pessoas e tal. Portanto, 
houve ali..., os que mais vinham perguntar "Então, isto não anda?" eram os 
professores do Io ciclo e os educadores. E outros não. Os outros estão... E depois há 
outra coisa, outra coisa que eu notava: é que, eu achava que mais facilmente 
descodificavam o que eu estava a dizer, os professores do Io ciclo entendiam melhor 
o que eu estava a dizer do que os outros. Eu parecia-me que alguns, quer dizer, esta 
questão de análise das práticas e não sei quê... "Mas que práticas são essas?"; Não 
percebiam! (ri-se) Não sei. Esta é a sensação que eu tenho. Quer dizer: há uma 
linguagem que não entrava facilmente, porque eu acho que tenho uma interpretação 
para isso: a lógica muito disciplinar, muito fechados, muito fechados no seu grupo. 
Eu lembro-me que uma vez fui solicitada e fiquei extremamente contente, fui 
solicitada para ir a uma reunião de um grupo disciplinar que queria debater comigo a 
formação. Fiquei, obviamente ... Até que enfim! E depois cheguei lá e o que me 
perguntaram foi: "o que é que há para a nossa área disciplinar?" Oh! pá! Eu caí por 
terra!" "O que é que há? Então vocês. Vamos ver o que é que vocês entendem, o que 
é que querem; o que é que podemos fazer..." O que é que há? Qual é o catálogo? ... 
Portanto, viram a formação como um menu, como um catálogo que é apresentado.... 

Ent.: Estou convencido que há uma tradição de trabalho no pré-escolar e no Io ciclo que 
os outros ciclos não tiveram. 

R.: Exacto. Até mesmo ... Estás a falar em termos de quê?... 
Ent.: A participação nas reformas curriculares de 80 e mais recentemetne de 90... Quer 

dizer: não houve participação nenhuma, quase, dos docentes dos outros níveis de 
ensino, mas do Io ciclo houve. Todos os professores estiveram envolvidos nisto. 
Mesmo dentro da mesma lógica de concepção, desenvolvimento e execução, a lógica 
clássica de difusão das inovações própria dos sistemas centralizados, há uns que se 
distinguem pela positiva e outros pela negativa. 

R.. Agora, falta saber quais foram as motivações que levavam, o órgão do poder central, 
o ME, a desenvolver algumas acções junto dos professores do Io ciclo, 
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nomeadamente, relativamente aos novos programas; falta saber qual era a motivação! 
Quer dizer, isto é: porque é que para o Io ciclo, lembro-me que alguns colegas do Io 

ciclo que estiveram envolvidos se constituíram em grupos e grupos alargados de 
reflexão sobre os novos programas. 

Ent.; Em termos organizacionais é mais fácil... 
R.: É? Serão só essas as razões? 
Ent.: Repara: não podem ser outras de maior alcance, porque o Io ciclo, normalmente, 

não tem nenhum representante com qualidade nos órgãos de poder. Nem ao nível das 
Direcções Regionais. 

R.: E portanto não há intermediários e terá que haver um grupo alargado? 
Ent.: E muito mais fácil conceber um modelo de intervenção para as escolas do Io ciclo 

(pelo menos, para mim) do que para os outros ciclos, e níveis de ensino. São 
organizações muito específicas. Muito próprias. Apesar de comportamentos muito 
parecidos (não é?), é muito difícil introduzir dinâmicas de formação que envovlam 
essas pessoas todas. Até porque são muito mais! E são muito mais complexos. São 
grupos disciplinares. 

R.: ... E depois estão divididos. Há uma organização interna. Diferentes órgãos. Cada 
um com as suas orientações e com a sua área de intervenção. 

Ent.: Há muitos pequenos poderes e não há "ninguém" ao nível desses grupos que se 
diferencie e que possa assumir a função de formação das pessoas. A não ser as 
universidades. No caso da profissionalização em serviço, por exemplo. Em que eles 
são obrigados a escolarizar-se, de novo; são, de novo, alunos e... 

R.: ... E que, por incrível que pareça, submetem-se a tudo! A tudo! A horários incríveis. 
Colocados... A questão do horário, por exemplo, é uma questão que dá pano para 
mangas.... Os horários das acções de formação foram sempre horários negociados; 
há uma Ia sessão para negociar o horário e montes de problemas, montes de 
resistências... Houve algumas pessoas que desistiram. Porque o horário e não sei 
quê, não sei que mais ... e era um horário que foi negociado. Pois algumas dessas 
pessoas que foram para as universidades não negociaram horário nenhum; foram lá, 
comeram tudo, beberam tudo e vieram-se embora! 

Ent.: Para acabar e muito rapidamente, porque penso que já disseste isto há pouco, que 
domínios é que sentes que tinhas de aprofundar? 

R.: Ora bem: que domínios... Continuo, se calhar volto a responder o mesmo. Que 
domínios? Era... Tinha que perceber melhor as dinâmicas das escolas e do grupo em 
geral. O funcionamento dos grupos. Tinha que perceber bem isso. Tinha que 
perceber isto para inventar (acho que é mesmo o termo), inventar estratégias que 
possibilitassem uma certa mobilização desta gente toda. Portanto, continuo 
novamente com o que eu acho que era fundamental: o conhecimento da realidade. 
Esse seria um aspecto fundamental. Depois, obviamente, a parte daí, haviam 
necessidades de formação que iriam emergir no processo. 

Ent.: E as formas organizativas de aprofundamento desses domínios? 
R.: Eu estava a ver isso sob um ponto de vista muito individual. Eu precisava de ser 

melhor. Agora, o processo que eu podia utilizar acho que passava muito por 
desenvolver uma dinâmica diferente na CP. Eu acho que a CP. tem que ser... de 
facto, é um órgão importante. Se calhar não foi, como não é, em muitos CFs, acabou 
por não funcionar no devido sentido, mas devia de ser a CP., digamos, o espaço..., 
ser o potencial momento de reflexão. Devíamos ser nós, aquele grupo alargado, com 
o conhecimento que cada um tem das suas escolas, criarmos alguns mecanismos de 
auto-formação que nos permitisse um melhor conhecimento das realidades, 
inventariar as tais estratégias, desenvolver projectos congruentes com estas 
realidades. Portanto, uma passagem ... Eu acho que se estivesse, de facto, nessa 
situação, iria estimular muito mais isto, este mecanismo, este dispositivo de 
formação que é a CP., do que procurar uma formação universitária. Neste 
momento. Não quer dizer que depois (era isso que eu te estava a dizer) que não 
pudesse lançar mãos de recursos externos que pudessem ajudar a clarificar alguns 
pontos de vista, ou melhor, a clarificar algumas coisas, a abrir perspectivas para uma 
análise diferente, implicar-se nos processos... Portanto, via as universidades como 
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um recurso a esse nível. Agora, ir, por exemplo, frequentar um CF para me habilitar 
mais, acho que não. 

Ent.: Isso talvez não rompesse com a situação de isolamento a que estavas sujeita? 
R.: Exacto. Portanto, isso não iria resolver o problema e era reforçar era o isolamento. 
Ent.: Esse capital já tu o possuis. Não tens hipótese é de o rentabilizar! 
R. Pois, também; se calhar, pronto, o facto de eu ter uma formação recente no âmbito 

das CEs e o facto de ter uma formação a nível ..., uma pós-graduação, recente 
também, faz-me sentir que neste momento tenho alguns referentes teóricos, o que me 
permite avançar e analisar a realidade. Portanto, mais do que novamente ter mais 
informação teórica, meramente teórica; se calhar repetitiva, porque acho que seria 
repetitiva, mais importante do que isso era ser capaz de analisar o que estava a 
acontecer para, de facto, integrá-la. E então, acho que só um mecanismo deste tipo 
seria mais favorecedor do que outra situação. 
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Protocolo de Entrevista ao Director B - Professor do Io Ciclo 

A entrevista decorreu no gabinete do Centro de Formação e foi realizada em 
dois momentos distintos, devido a um problema técnico. Tanto numa situação 
como noutra, a entrevista foi precedida por uma breve troca de impressões 
sobre a formação contínua. 

E.: Quais os factores que estiveram na base da tua candidatura a DC? 
R.: De certa forma, a procura de coisas diferentes; portanto, de um trabalho diferente do 

que vinha realizando e, de certa forma, para rentabilizar a licenciatura que tinha 
acabado de tirar: a Lie. em Ciências da Educação. Eram esses os principais 
objectivos. 

E.: Tinhas algumas expectativas em relação ao trabalho que ias desenvolver? 
R.: Sim, tinha bastantes expectativas e até bastante entusiasmo. Portanto, acreditava que 

era possível desenvolver formação de professores com bastante autonomia. Portanto, 
acreditava, tinha expectativas de grande adesão dos professores e acreditava, de certa 
forma, que se ia implementar um modelo de formação viável. 

E.: Na altura tinhas algumas ideias sobre um perfil de Director de CF.? 
R.: Sim, dentro do que estava estabelecido no RJFCP e atendendo à minha formação e à 

minha experiência anterior, pensava que tinha o perfil adequado, portanto, à gestão 
da formação. 

E.: Portanto, achas que não bastava ser professor? 
R.: Eu acho que é insuficiente ser professor para ser DCF. 
E.: E uma formação de natureza gestionária? 
R.: Formação exclusivamente de gestão e Administração acho que é insuficiente. 
E.: Qual o teu percurso na FC (ou melhor, na formação não inicial) antes da publicação 

do RJFCP? 
R.: Eu estive, logo que concluí o Magistério Primário, fui trabalhar com adultos; um ano. 

E depois passei à coordenação e orientação dos professores ligados à Educação de 
adultos; quer ao nível do Io ciclo, quer do ensino preparatório. Fui fazendo algumas 
formações propostas pela ESE do Porto e depois a Lie. em CE.. Isto até ser Director 
do Centro. 

E.: A Lie. é formação inicial. Eu refiro-me à Formação não-inicial... 
R.: Portanto, fiz todas as formações que foram realizadas pela antiga Direcção-Geral de 

Educação Permanente; depois DGEA e DGEE que fizeram formação ligada à Gestão 
de Formação e ... 

E.: Quantos anos estiveste? 
R.: Eu estive ... 12 anos! E para além de ter tido formação mesmo no âmbito da 

Formação de Formadores no âmbito de PRODEP. 
E.: Essa formação sentiste que te deu as bases para a realização deste trabalho? 
R.:Sem dúvida. Eu acho que me facilitou ... uma vez que se tratava também de uma 

candidatura do PRODEP, em termos ... sobretudo em questões burocráticas e 
administrativas eu acho que tive o meu trabalho bastante facilitado pela experiência 
que tinha tido em termos administrativos; não tanto pedagógicos, mas mais 
administrât! vo-financeiros. 

E.: A ao nível pedagógico? 
R.: Ao nível pedagógico não tanto; a formação que eu tinha obtido no âmbito do 

PRODEP; mas a formação contínua que nós fazíamos em termos de Extensão 
Educativa. Portanto, de integração dos professores do núcleo da formação, pela Ia 

vez com adultos e depois no seu acompanhamento. 
E.: Para encerrar a 4a questão: a actividade docente teve alguma relevância para o 

desempenho desta função? 
R.: As funções que eu tinha atribuídas na Extenção Educativa e que desempenhava, acho 

que, de certa forma, me facilitariam... as do PRODEP facilitaram-me as questões 
administrativo-financeiras aqui no CF: as formações normais (ditas normais) na 
extensão educativa, portanto, acompanhamento dos professores, na formação dos 
professores, de integração dos professores quando vinham do ensino regular para o 
ensino de adultos... acho que facilitaram, sobretudo porque era confrontado 
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bastantes vezes com modelos de formação e formas de fazer formação. Portanto, há 
ali um intercâmbio entre os serviços de extensão educativa e até organismos 
estrangeiros. Nós éramos convidados para esse género de formações. 

E.: Quando te candidataste, tinhas algum projecto pessoal? Ou grupai (no caso de haver 
um grupo que te apoiasse)? 

R.: ... Projecto... Eu não tinha nenhum projecto pessoal. Agora, eu estava era bastante 
atraído e motivado para fazer formação de professores. Mas mais como formador do 
que até como Director do CF. 

R.: Portanto, não tinhas um projecto pessoal?... 
R.: Não. Uma das razões porque eu aceitei vir para..., porque eu me candidatei a director 

era pelo facto do regime jurídico permitir que eu fosse formador. Portanto, acumular 
as duas funções. Foi um dos parâmetros do estatuto do director que me atraiu. 
Porque no serviço em que estava anteriormente nunca me permitiram fazer... era 
formador, só que era formador interno, fazia parte das minhas funções. 

E.: Mas não tinhas uma ideia sobre o modelo que ias implementar, eventualmente, sobre 
as dinâmicas mais dominantes que irias trabalhar? 

R.: Não não tinha grande ideia sobre isso. 
E.: Qual é a tua ideia sobre a formação não inicial até à publicação do regime jurídico? 
R.: Eu caracterizava um bocado..., pelo menos a formação que era feita no ensino 

regular, não tanto como FC mas como reciclagem. Era, a ideia que eu tinha um 
bocado era de que a formação que era feita pós-inicial que era só esporádica era mais 
reciclagem. Portanto, o projecto que eu tinha maior conhecimento que não estava 
muito dentro do domínio era, portanto do PIPSE. Portanto, a ideia de que tinha 
havido uma formação diferente, embora não a conhecesse muito bem, era a ideia da 
formação que tinha sido feita pelo PIPSE. De resto, as outras formações pensava 
sempre nelas como reciclagem, no ensino regular. Até podia..., tinha conhecimento 
das avaliações que eram feitas pelos professores no ensino regular para a educação 
de adultos. E eles colocavam-nos uma perspectiva completamente diferente da 
formação que nós fazíamos. Tinham dificuldade pelo menos incicialmente, em 
integrar os nossos modelos de formação. Notava essa dificuldade. 

E.: Quando te candidataste, logo após aquele primeiro momentos, sentias que havia 
alguns domínios em que achavas necessário envolveres-te, em termos de 
investigação, em termos de estudo, para poderes desenvolver melhor a tua função? 
(apesar do currículo que possuías anteriormente) 

R.: Eu sentia..., o que eu sentia é que tinha de ter um conhecimento profundo dos 
normativos, portanto, que eu não dominava até à altura. Portanto, a minha primeira 
preocupação era conhecer o regime jurídico da FCP e o meu primeiro grande 
obstáulo, uma vez que já conhecia o PRODEP, era como é que podia articular FC 
com um modelo de formação profissional que era imposto a nível do FSE. Portanto, 
era uma ideia que eu já tinha, que seria difícil fazer esta conciliação. Uma vez que o 
modelo de formação do FSE encaminha-nos para modelos de formação diferentes, 
penso eu, do que deve ser a FCP. Isto na minha perspectiva. A minha dificuldade..., 
um dos grandes obstáculos que eu tentei vencer era tentar conciliar o modelo que nos 
era imposto com a abertura que me parecia ser o RJFCP em termos da Formação de 
Professores. 

2a parte 

E.: Depois de 2 anos e meio de trabalho como Director de Centro, em relação ao perfil de 
Director de Centro, tendo em conta que já conheces todos ou quase todos os 
directores da região Norte, manténs a mesma posição que tinhas quando te 
candidataste, isto é, que não basta ser professor e que tem que ter outro tipo de 
coisas? 

R.: Sim. Eu mantenho essa opinião. Eu acho que os Directores de Centro têm de ter 
outro tipo de formação para além de serem professores. Quer em domínios da Gestão 
de Formação de Professores, de formação de formadores, quer em domínios de 
gestão administrativa (e não só). Atendendo às exigências que nos são feitas. E o que 
me parece é que há dificuldades até de diálogo entre os Directores de Centro, porque 
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eles estão em perspectivas totalmente diferentes e em níveis de conhecimento sobre a 
formação totalmente diferentes e... portanto, parece-me que, realmente, é necessário 
algo mais do que ser professor. 

E.: Mas não te parece que as pessoas, talvez pelo tipo de circunstâncias a que estiveram 
sujeitas, privilegiaram muito mais esse saber administrativo?... 

R.: Eu acho que isso é uma realidade. Foi-nos imposto de certa forma e de tal maneira 
conhecimentos de gestão adminitrativo-fínanceira que a maioria não dominava; quer 
dizer: e as pessoas ficaram absorvidas por essas questões em prejuízo... 

E.: Mas dominavam as outras? ... 
R.: ... Eu penso que não. E por isso é que eu estava a falar que, se calhar, era preciso..., 

se calhar eles enveredaram por essas questões, porque também não dominariam essas 
situações. Mas no meu caso pessoal, que penso que conhecia algumas das questões 
de natureza pedagógica que teria de desenvolver no centro, mas também me fui, 
também fui apanhado pela teia administrativo-financeira. E o que me valeu foi 
realmente o conhecimento que eu tinha anterior. 

E.: No exercício das tuas funções como director, o que consideras que tenha assumido 
importância decisiva nesse desempenho? 

R.: Eu, para mim, acho que foi preponderante na actuação como director de centro a 
experiência que eu tinha em termos de formação de professores; a experiência 
académica, em 2o lugar (curso de CE.); e em 3o lugar talvez a minha experiência, a 
experiência que fui tendo também como formador. Acho que a relação que eu 
estabeleci como formador com os diferentes professores que trabalharam comigo me 
ajudaram mais do que as conversas, as reflexões feitas em CP. ou até as reflexões 
feitas com os outros directores de centro. 

E.: Neste momento já tens algum projecto mais elaborado? 
R.: Não. Portanto, tentei responder um bocado ao que nos pediam. Fiz um projecto 

inicial; depois comecei a cair; para 94 e para 95, as propostas que tenho de formação 
são propostas de menu. Porque eu acho que foram as que foram valorizadas. Eu 
tinha outras intenções e tive dificuldade ... 

E.: Essas intenções que tinhas: era a isso que queria referir-me. Tinhas alguma coisa de 
mais elaborado. 

R.: Sobretudo nas modalidades de formação. Portanto, eu..., as modalidades mais 
abertas que eu consegui realizar foram os seminários, porque achei que não tinha 
cobertura... Portanto, trabalho-projecto e os círculos de estudos foram os problemas 
de regulamentação e a dificuldade que eu tive (fiz várias tentativas de pedir 
financiamentos para CEs...) e tive sempre obstáculos. Portanto, e tive que pôr de 
lado em vez de entrar naquela de ir realizar com... 

E.: O que é que orientava os teus círculos de estudos. Qual era a perspectiva teórica? 
R.: O que me orientava era o facto de estar a trabalhar com adultos, com uma experiência 

profissional e que teriam de ser encaminhados mais para uma reflexão da sua prática 
do que para uma transmissão de conhecimentos. Até porque tinha já uma experiência 
também em educação de adultos. E conhecia um bocado o que era um Círculo de 
Estudos. 

E.: Essa ideia era tua, pessoal? 
R.: Essa ideia era minha. Aliás, tive muita dificuldade em passá-la à CP. Nunca 

perceberam essa..., portanto tentei inclusivamente que fosse discutida em CP., com 
outros professores e nunca consegui um contacto, porque eles estavam também 
absorvidos pela ideia de formação de menu que era o que o PRODEP pedia. 

E.: Quais as maiores dificuldades/obstáculos que sentiste neste 2 anos? 
R.: A grande barreira foi, de facto, o CF não ter perspectiva de realização financeira, e 

por esse motivo não ter o apoio logístico que era necessário ter à partida. Nós 
tivemos apoio logístico e apoio financeiro mas quando as acções já estavam no fim. 
Portanto, numa situação de tensão muito grande, porque estávamos a lidar com 
muitas verbas e não havia quem assumisse a responsabilidade dos pagamentos. As 
coisas andaram um bocado à responsabilidade do centro. Isso para mim é que foi 
mais melindroso. 

E.: Em relação às escolas, em relação à formação, tendo em conta a progressão na 
carreira. 
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R.: Senti que também essa foi outra das minhas grandes decepções em termos de 
formação. É que os professores procuravam essencialmente a formação para ter 
créditos, para progressão na carreira. 

Repetição da questão: 
E.: Quais as maiores dificuldades/obstáculos ao desenvolvimento do trabalho? 
R.: Portanto, a barreira logística, administrativa do centro e uma procura de formação, 

não por necessidades de formação mas por necessidades de créditos dos professores, 
frustou, logo à partida, qualquer epectativa que o director do centro tinha acerca da 
construção de um plano de formação dentro das linhas que ele achava que devia ser 
feito; portanto, ficando condicionado, de certa forma, às imposições administrativas e 
financeiras e às próprias escolhas dos professores que queriam a vida facilitada. Não 
me estou a lembrar de mais nenhum obstáculo. 

E.: Sentes que a tua prática efectiva esteve sempre perto das ideias que defendias, isto é, 
do teu projecto pessoal? 

R.: De certa forma, o projecto pessoal estava afastado, um bocado, das imposições 
(como eu disse atrás), das imposições que nos foram feitas. Portanto, eu estava à 
espera duma maior liberdade de actuação em termos da formação dos professores e 
que se afastasse duma sujeição burocrática a planos de formação dos quadros 
comunitários, mais destinados aos jovens e não aos professores. A formação dos 
professores, na minha maneira de ver, não se podia pautar pelas regras que estavam 
definidas para a formação dos jovens a nível da formação profissional. E a FC 
acabou por se pautar por esses regras. Penso que é um dos grandes inconvenientes 
da formação que se fez. 

E.: Mas, segundo eu depreendo, as dificuldades que referiste há pouco na implementação 
do teu projecto, levaram a que as tuas ideias não tivessem sido implementadas como 
gostavas? 

R.: Sim. É evidente que não. E um conjunto de regras que nos foram definidas, umas 
pelas proibições que nos eram dadas e outras pelo próprio funcionamento do 
processo, impediram-nos de realização das expectativas que nós tínhamos acerca da 
formação. No meu plano pessoal que eu achava que devia concretizar em termos de 
formação dos professores. No fundo, o plano de formação acabou por ser um plano 
semelhante de formação profissional, muito parecido com a formação usada pelo 
FSE. E não uma formação contínua como eu pensava que devia ser feita. 

E.: Sentes que o teu projecto entrou melhor na escola-sede da que noutras escolas ou 
sentes que o projecto... ou há diferenças entre ciclos, na forma como responderam à 
oferta do centro? Ou não sentes diferenças? 

R.: Eu noto algumas diferenças. Por exemplo: sobretudo os professores do Io ciclo e 
Educadores de Infância, criou-se uma situação ansiosa da procura da formação, de 
formação pela formação, até pelos créditos para a progressão na carreira. A nível dos 
outros níveis de ensino, notava alguma tranquilidade. Parece que eles tinham patente 
uma certa expectativa de que isto era um processo que ia morrer à partida. Não 
estavam muito preocupados em ter os créditos ou não ter, porque para eles era um 
processo que, penso eu, isto é a minha leitura, que à partida, morreria. 

E.: Sabes que noutros países a postura dos professores do secundário em relação à 
formação não-universitária é uma postura, também, de negação, não a frequentam. 

R.. É capaz. Pode ser uma explicação; essa pode ser uma das explicações, realmente, 
porque é que não procuraram a oferta de formação do centro. Geralmente, os 
professores do Io ciclo, aliás, a oferta de formação, pela solicitação dos professores, 
era maior ao nível do Io ciclo. As inscrições e a procura era tudo ao nível do Io ciclo e 
das educadoras e o número de professores dos outros níveis de ensino era 
relativamente muito reduzido. 

E.: Como é que caracterizas, em traços gerais, a FC hoje, após a publicação do RJ? Será 
que existem grandes diferenças em relação ao que existia antes, em termos de 
organização, de concepção, em termos de implementação? 

R.: Eu penso que o RJ veio trazer, sobretudo, uma situação de ansiedade no sentido de 
resolver a sua carreira e não no sentido de resolver as suas necessidades de 
formação. Portanto, eu acho que o que ele vem despoletar é um processo de procura 
de formação para progressão na carreira; e depoletar portanto, de certa forma, a 
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competição para a progressão na carreira; e despoletar também, de certa forma, a 
competição para a progressão na carreira e não tanto a formação por necessidade de 
formação. Penso que o processo é despoletado, portanto ... no sentido ... contrário. 
Portanto, não se faz formação para superar lacunas e para responder a necessidades 
de formação, mas faz-se formação porque há necessidade para progredir na carreira. 
E não interessa, de certa forma, saber quais são os conteúdos da formação, nem a 
própria estrutura da formação.... procura-se é, sobretudo, coisas que sejam rápidas, 
pouco cansativas..., sobretudo coisas que sejam pouco ... 

E.: ...Mas o governo, ao definir estas prioridades de formação, está a preocupar-se com 
um determinado tipo de coisas!... 

R.: É evidente. Está-se a preocupar com as questões da transmissão de conhecimentos, 
da didáctica, está-se a preocupar com essas condições. Mas não sei se essa não é a 
formação mais cómoda para determinados grupo de professores?! Penso que eles, no 
fundo, sensíveis.... 

E.: Mas se pusermos nos dois pratos da balança: por um lado a formação pessoal, social 
e profissional; por outro lado, as necessidades do sistema educativo. O que estará a 
ser beneficiado? 

R.: Em termos de RJ? 
E.: Em termos de RJ (alterado) e da prática efectiva que temos vindo a verificar. 
R.: Penso que é as lacunas deste sistema educativo. Portanto, é o problema de qual..., 

portanto, o Governo estava essencialmente preocupado em fazer ofertas de formação 
que permitissem a implementação da reforma em que ele estava interessado em fazer. 
E não tanto numa formação pessoal e social dos professores, crítica e reflexiva dos 
professores. Penso que ele está mais interessado, é realmente, em concretizar o que 
são as suas ideias da Reforma Educativa. Até pelas prioridades que define. Domínios 
que ... 

E.: Não achas que há um retorno à década de 60/70, à velha questão da formação 
centrada nas carência e não nas experiências? 

R.: Eu penso que, sobretudo, o 2o RJ, penso que sim, que há um retorno bastante 
acentuado a prespectivas anteriores. Portanto, nós tivemos um primeiro RJ, de certa 
forma aberto (na minha maneira de ver), que depois foi corrigio para pior e que vem 
fechar todas as portas que estavam abertas. Isso é a leitura que faço. 

E.: Pensas recandidatar-te em 1995? 
R.: Estou a pensar recandidatar-me, uma vez que, apesar de todas estas contradições, 

houve já um envolvimento pessoal e penso que há tempo e espaços para manter um 
determinado empenho pessoal e criar formas de formação alternativas. Quer dizer: 
temos que admitir que haverá sempre brechas que o sistema nos deixará para haver 
compensações pessoais e realizações pessoais ao nível da formação. Portanto, é essa 
á minha expectativa e que, eventualmente, me levará a recandidatar-me. 

E.: Nessa caso, que alterações introduzirias, ao nível conceptual, no teu plano de 
formação? Isto é: se é que há alterações que gostarias de introduzir. 

R.. Se o sistema me permitir fazer alterações, elas serão sempre no sentido das minhas 
expectativas acerca do que deve ser a formação. Portanto, e essas minhas 
expectativas vão sempre numa ..., na procura de modalidades de formação 
alternativas àquelas às quais temos sido conduzidos. Portanto, o próprio sistema de 
apoio financeiro encaminha-nos para CF e MF. E eu acho que há modalidades de 
formação que poderão ser alternativas. Esta será uma forma de conduzir o plano de 
formação a algumas das minhas expectativas. 

E.: E quais as estratégias que estás a pensar utilizar para chegar às escolas e aos 
professores? 

R.: Portanto, eu comecei por incentivar os professores a fazerem (sobretudo às escolas 
do Io ciclo), a apresentarem, a fazerem projectos educativos e a candidatar-se a outras 
formas de apoio às escolas; portanto, de actividades das escolas, nomeadamente as 
medidas do SIQE, por exemplo. E estou interessado de que esses grupos de 
professores e essas escolas que estão a trabalhar com essas medidas, solicitem ao 
centro apoio (e têm solicitado) ... Portanto, estou na expectativa de construir algum 
grupo de formação mais dinâmico e que possa crescer ao longo do tempo. Tenho 
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apostado um bocado, em 1994, nisso. Tanto no concurso anterior, como neste 
último. 

E.. Quantas escolas tem aqui o concelho ? 

R.: N ã o tenho de cabeça. Neste momento, não tenho de cabeça, mas... 
E.: Do secundário, 2° e 3o ciclo: tens alguma ideia? 
R.: 4 (2o e 3o ciclo e sec, são 4; e agora vai abrir mais uma que já deve estar nomeada a 

comissão instaladora, portanto, para o anoja estará a funcionar. 
E.: Mas primárias há muitas? 
R.: Primárias há sempre para cima de 60 escolas. 
E.: E número de professores: tens uma ideia? 
R.: Ao nível do Io ciclo cerca de 450 a 500 professores. No conjunto todo, isto deve 

andar perto dos 900 professores, a nível do concelho. Mas isto são números um 
bocado assim... 

E.: Eu perguntei-te isto pelo seguinte: ao nível das estratégias, quando referiste que 
querias criar um grupo mais dinâmico, era para ver se tinhas alguma perspectiva de 
animação pedagógica das escolas do Io ciclo, por exemplo. 

R.: Pois, quer dizer: o n° de escolas, realmente, o grupo que ainda está em germinação e 
o número de escolas com quem eu tenho trabalhado ainda é muito pequeno para 
conseguir abranger, fazer um grupo de animação, para o resto do concelho. São 
meia dúzia de escolas relativamente ao número que tem o concelho. 

E.: Mas achas que as escolas (e os professores) estarão em condições de responder 
positivamente a esse desafio? 

R.: Algumas escolas e alguns professores sim. Mas não podíamos generalizar. Até 
porque há vários condicionalismos, até de colocação de professores. Há professores 
que se deslocam de muito longe e professores que não são professores de cá e outras 
condicionantes. 

E.: Para continuares a desempenhar as tuas funções, quais os domínios que sentes como 
prioritários desenvolver em termos de formação pessoal? Se é que sentes. Podes não 
sentir. 

R.: Neste momento não estou... Estou mais na expectativa de concretizar a formação que 
obtive. Porque acho que ainda não tive oportunidade, nem através... Portanto, umas 
das razões que me levaram a concorrer ao CF foi a expectativa que eu tinha acerca da 
formação e do papel que podia desempenhar na formação de professores. E como 
ainda não concretizei ainda continuo na expectativa de poder ser mais útil à formação 
de professores. É essa a questão. Portanto, não estou a ver assim grandes ..., pelo 
menos não tenho percepção de grandes lacunas ao nível... Portanto, acho que tenho 
mais..., portanto, o que me falta, realmente, é o apoio, sobretudo das estruturas que 
nos rodeiam e que, de certa forma, nos supervisionam e da quais dependemos: 
estruturas financeiras, estruturas hierárquicas, etc. 

E.: ... Já agora, pondo a questão, não ao nível dos domínios, mas a nível da organização 
possível para directores de centro. Tens algumas ideias sobre isso? Organização da 
formação; entidades que a possam fazer, a questão do agrupamento de centros (de 
que fazemos parte), como é que poderia responder a uma coisa deste tipo?... 

R.: Sem estar a desprestigiar, portanto, o trabalho dos colegas e as ideias que eu tenho 
acerca dos directores dos CFs, eu penso que um grande número de directores dos 
CFs não estão preparados para fazer animação de formação. Esta é a minha... 
Portanto, acho que lhes falta formação em termos de animação da formação e o 
currículo que eles têm em termos de animação da formação não é tão relevante como 
isso. 

E.: Imagina agora que o ME se preocupava connosco (o que não aconteceu até agora) e 
que iria encomendar um módulo de formação para as pessoas, para os directores de 
centro. Fazias uma coisa desse tipo, sendo violentado, obrigado a integrar um grupo 
desses ou preferias eventualmente a solução de um agrupamento de centros, como é 
o caso do Baixo Tâmega e Vale do Sousa, eles próprios definirem uma conjunto de 
?.... 

R.: Eu acho que se deve optar por escolhas de formação dos próprios directores de 
centro. Eu acho que devia ser dada a oportunidade de criar dinâmicas de formação 

151 



(ou, se quiseres, de autoformação) dos directores de centro, de forma a que eles 
possam escolher áreas e trabalhos de auto-formação, para os quais eles sentem 
necessidade de formação. Se calhar, as universidades podiam oferecer, por um lado, 
um conjunto de formações diversificadas, das quais os directores de centro podiam 
optar, portanto, arranjando módulos de formação nunca de carácter obrigatório nem 
se imposição. Portanto, se calhar, haver uma oferta de formação que os directores de 
centro iriam escolher. Agora, a definição dessas escolhas, eventualmente a 
organização de formação, também, podia passar por estruturas de agrupamentos de 
directores dos centros. Eu acho que sim. Agora, isto não invalida que as 
universidades façam oferta de formação, com módulos, que os directores poderão 
incluir (ou não) na sua formação. Conforme as lacunas que haja. Isto é uma 
perspectiva. Claro que não a estou a ver em termos práticos, mas teoricamente penso 
que é o que estaria certo. Em termos práticos não conheço nenhuma experiência de 
oferta de formação para directores de centro. Pelo menos, que a conheça, a fundo, 
não... 

E.: ... Houve uma, em 1993, feita pela ADEF; existem outras iniciativas de algumas 
faculdades que se caracterizam por integrar uma 1/2 dúzia de formandos nas turmas 
das respectivas licenciaturas, dando créditos aos professores que as frequentam e, 
simultaneamente, indo buscar algumas verbas ao FOCO. Mas, apesar de tudo, não 
achas que seria de apostar nos agrupamentos de centros? 

R.: Eu acho que temos é de arranjar uma forma é de legitimar esses agrupamentos. E isso 
não tem havido qualquer receptividade ao nível das estruturas hierárquicas. Nem... 
Pelo contrário, não foi feito absolutamente nada. 

E.: E em que é que.te baseias para dizer isso? 
R.: Ninguém se tem pronunciado! 
E.: Ninguém se tem de pronunciar! Tu apresentaste alguma proposta concreta de 

formação a alguém? 
R.: Não. 
E.: Pois não ! Então não tem de ter respostas! 
R.: Pois, mas não me parece... Não sei. Se calhar, estou a especular um bocado?!... 
E.: Não tens que ter respostas. Eu penso que não há nenhum sentir... 
R.: Não sei se há respostas aos pedidos que têm sido feitos por grupos e não há grandes 

informações sobre propostas para pagamentos e deslocações, se há alguma resposta 
quando... por parte, por exemplo, da DR, quando o agrupamento de centros faz um 
pedido. Não sei se houve resposta a Felgueiras... 

E.: Ainda não houve resposta. Não sei. Que eu saiba ainda não houve resposta. Mas 
também não houve resposta a nível nacional. Portanto, isso aí, é uma outra questão. 
Porque se ... Temos duas hipóteses: ou criamos um módulo de formação, ou um 
programa de formação auto-financiado por nós, por exemplo; eventualmente 
podemos ir buscar o dinheiro para as deslocações, para quem se deslocar; ou criamos 
um programa de formação que sujeitamos a financiamento e a acreditação. Isto aí 
ainda não temos feed-backs, porque não fizemos. Mas eu penso (e isto é uma ideia 
pessoal) que isto podia ser uma das possíveis saídas. Podíamos, nós próprios, lançar 
mãos de recursos da universidade sem necessidade de nos sujeitarmos a ela. 

R.: Mas também acho uma diversidade enorme de interesses que é muito difícil de 
conciliar. Aliás, eu já exprimi isto ao nível do agrupamento do Vale do Sousa e Baixo 
Tâmega como tem sido difícil... quer dizer: muito bem, as pessoas juntam-se, mas 
avançar para propostas concretas... 

E.: Está bem. Mas as pessoas vão ter que chegar a um ponto e dizer o que pretendem 
deste agrupamento. 

R.: Pelo menos eu já disse que ou se avança com alguma coisa, sem receio de nada, ou 
então não vale a pena. Também se é só para a gente ir descarregar amarguras e haver 
uma troca de ideias, também há outra maneira de o fazer, não é? 

E.: Isso é verdade. 
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Protocolo de Entrevista ao Director C 

Esta entrevista foi realizada numa sala da Escola-Sede do Centro de Formação, 
durante um preríodo de interrupção das actividades lectivas, tendo sido 
antecedida por uma longa conversa sobre o processo de formação que ambos 
experimentámos em contextos diferentes. 

E.: Que factores estiveram na base da tua candidatura a Director do centro? E aqui 
podíamos distinguir duas ordens de factores: um de natureza mais pessoal 
(motivação) e outros mais conjunturais... 

R.: Ora bem: os factores que me levaram a candidatar a Director do centro: primeiro, não 
me achava com capacidades para o ser; em 2o lugar nem o pretendia ser. Foi casual; 
foi, digamos, forçarem-me a ir a uma reunião de professores do Io ciclo onde foram 
escolhidos os elementos para a CP.. A essa reunião que nem sequer queria ir a ela. 
Mas acabei por ser eleito, também, pelo papel que já tinha desempenhado com o 
animador do PIPSE. E, pronto, penso que, se calhar, em relação a outros concelhos, 
(que eu não conheço o trabalho do PIPSE nos outros concelhos) se calhar, portanto, 
embora com dificuldades, muitas mais dificuldades aqui se se calhar trabalhando 
muito pior, mas se calhar, dos elementos do PIPSE fui um dos que levei a coisa mais 
a sério e que desmultiplicava a formação que recebia pelas escolas e os CEs; ia aos 
CEs levava o material, levava as ideias e pronto: durante esses 4 anos desenvolvi 
esse papel e ainda numa acção de formação das poucas que se fizeram aqui, porque 
nunca fui eu o coordenador, apesar de haver eleições passados 2 anos, mas depois 
meteu-se aqui o factor político, porque era o PSD que estava a meter lá um indivíduo 
que arranjou a cunha no Governador Civil. Arranjou a cunha do G.C. e agora já 
arranjou aqui (já é Delegado Escolar). Já tem um processo no Supremo Tribunal 
Administrativo. O mesmo indivíduo. Eu, que nem sequer me passava pela cabeça, 
nem sequer à Comissão Pedagógica queria pertencer, acabei por ser, porque um 
grupo de professores que estava atras de mim, me empurraram para a frente "tu é que 
tens que ser, porque tu é que sabes um bocado de formação aqui no concelho e 
portanto, és o elemento certo para estar como elemento da Comissão Pedagógica. 

E.: ... o outro a que te referiste há bocadinho, não se candidatou? 
R.: ... Nem sequer foi à reunião. Marcou-se a Ia reunião da C.P., todos os elementos: 

presidentes dos Conselhos Directivos e professores do 1° ciclo (a maior parte deles, 
só um é que era aqui de (...); 3 são de (...) — os do Io ciclo), foram unânimes: "tens 
de ser tu o director do centro porque os presidentes dos CDs não podem ser, não 
podem acumular e, portanto, das pessoas que estão aqui és realmente a pessoa que 
está mais dentro da formação de professores"; portanto, por causa de estar 4 anos no 
PIPSE, e portanto, tem que ser. Eu recusei! Não quis. Pedi um tempo para reflectir. 
Eu não quero! Mas mesmo assim vou reflectir. Andei um mês, mês e tal, fica e não 
fica. Pressões familiares: porque não queres? Porquê? Porque és tolo..., porque é 
melhor do que estar na escola e não sei que mais. Ora bem: acabei por aceitar e 
pronto: fui assim um bocado empurrado para o desconhecido, e sabendo que no 
concelho não havia condições para haver formadores, formadores como eu pretendia, 
de qualidade, para realmente fazer uma formação que desse resultado nas práticas. 

E.: Quantos professores abrange este centro? 
R.: 235, de todos os ciclos. 1° ciclo: 120/130: São mais de metade. Claro que isto aqui 

tem condições assim um bocado específicas a nível de ensino primário. E a nível 
também dos outros ciclos. A nível do Io ciclo são escolas muito, muito pequeninas. 
50 e tal escolas das 83 têm menos de 10 alunos. Há muitas que estão a fechar. Há 4 
escolas de um aluno só. Portanto, tem que ser realmente uma formação específica 
para aqui. A nível dos outros ciclos, também há os seus problemas, porque são 
professores que vêm passar aqui um ano com o objectivo de se aproximar das 
localidades e, portanto, vêm aqui (não queria usar expressões negativas) "lamber as 
aulas", para no fim-de-semana ir a correr para casa. Isto aqui, portanto, a nível de 
educação tem estes problemas. A nível do Io ciclo, passa-se um bocado a mesma 
coisa, porque chegam a fazer cento e tal Kms por dia, para um dos lados; chegam a 
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vir de Vila Real todos os dias dar aulas. Portanto, isto à partida, os professores 
chegam cá cansados... acabam por ir mais cedo e ... mesmo assim... 
Não há um clima de escola sequer... 
... Não. Não se cria um clima de escola, excepto nos professores que são aqui da 
zona e nalguns de (...) muito interessados, que conheço. Estava na sala de aulas 
deles quando estive no PIPSE; portanto, dáva-lhes projectos, nomeadamente aquele 
projecto de Matemática, e que aplicaram e que deu muitos resultados. Nos 
professores que aplicaram. Pessoalmente achava-me incapaz de desempenhar ao 
cargo. No princípio, é evidente, mais inseguro a nível de conteúdo, porque ninguém 
sabia nada de nada! Isto foi tudo aos empurrões! Comecei a contactar pessoas amigas 
e .. essas pessoas amigas, por solidariedade, vieram cá e continuam ligadas à 
formação. Mas é mesmo só por esse aspecto, por serem amigas... é que o centro de 
(...) funciona. Porque a nível aqui, local, não temos formadores. Não há! Não há! 
Porque isto aqui é um lugar de passagem! 
Se isso é difícil nos centros mais próximos do Porto, que fará nestes centros assim! 
Claro que as dificuldades aumentaram agora com as alterações ao 249, em que se 
exige muito mais dos formadores, exige-se.... 
Em termos de certificações académicas. Porque em termos de desenvolvimento das 
pessoas não se exige mais, pelo contrário. 
... Pois. Pronto: mais se exige e então... Agora , não sei... 
Que expectativas tinhas em relação às funções que ias desempenhar? 
Muito poucas. Porque à partida, como eu já disse, não havia hipóteses de, portanto, 
conseguir os tais formadores... Porque muitos centros enveredaram pela maneira 
fácil! De arranjar aqui um professor qualquer^ toca a dar formação daquilo que não 
sabe nada! Eu dei aqui alguns elementos de Área-Escola, porque nem sabiam como 
haviam de dar a formação e foi para levarem formação. Eu não queria ir por esse 
prisma. Eu pretendia dar formação, até porque já tinha um bocado a experiência 
disso, mas que fizesse mexer qualquer coisa nas práticas, que modificasse a maneira 
de trabalhar. Que mexesse com eles. Isso só realmente formadores com muito nível e 
com muita experiência é que conseguem, realmente, criar aquela onda de choque, 
logo no Io dia, em que as pessoas se sentem mal, mas é através dos problemas que, 
depois, através do desequilíbrio se tenta ir buscar o equilíbrio e se tenta, digamos, ir 
buscar alguma coisa de novo. Porque se não houver desequilíbrio as pessoas sentem-
se muito bem e acabam por dizer: "não, isso sempre fiz assim; e o meu professor 
sempre fez assim, é a minha maneira de trabalhar e agora não vou modificar". 
Portanto, necessita-se realmente de pessoas com muita experiência e com capacidade 
para fazer algo de novo. Porque, lá está: se for uma pessoa que eles acharem também 
normal e muito próximo deles e que não traga realmente qualquer coisa de novo e 
muito mais conhecimentos, as pessoas... aquelas que já estão há muitos anos a 
trabalhar dizem assim: "Mas o que é que eu estou aqui a aprender?". Enquanto que 
uma pessoa, se calhar, que até anda na formação e chega à conclusão que aprende 
sempre alguma coisa (em qualquer encontro, um bocado a troca de ideias, um bocado 
a troca de experiências, etc.) e é verdade, aprende-se sempre alguma coisa... As 
pessoas que não querem mudar "Mas afinal que é que estou aqui a fazer que não 
estou a aprender nada?" Realmente tem-se que arranjar qualquer coisa acima da 
média, média local para impressionar. "Afinal ele é muito culto, ele sabe". E ainda 
melhor se tiver experiências que realmente consiga pôr na prática as ideias que 
trazem. Pronto: estou a lembrar-me do nosso amigo F...: em que relamente não 
podem contestar! Quando constestam ele diz: "não, mas vocês venham ver como é 
possível as crianças, os alunos trabalharem, mesmo com idades muito menores, 
tenras idades, 6/7 anos, é possível trabalhar em autonomia. E possível, portanto, 
organizar uma escola em que não seja o professor que está sempre a transmitir 
conhecimentos e que nós sabemos que isso acaba por, a maior parte do tempo, os 
alunos não estarem lá, desligam. Portanto, porque é... digamos, durante um dia, e 
sabemos que as crianças quanto mais tenra idade tiverem, têm uma capacidade de 
atenção muito limitada: começa pelos 5mn, pelos 10 mn e depois começa... 
... E os próprios adultos, também têm uma capacidade limitada de atenção... 
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R.: ... e os próprios adultos. Pelos vistos, isso está estudado, na Ia hora conseguimos 
uma retenção bastante razoável, mas a partir daí é mínima, a retenção é de 10%... 

E.: Em relação ao Director do Centro, tinhas alguma ideia sobre o seu perfil? Isto é, se 
bastava ser um professor, se devia ter experiência na área da formação contínua ou, 
para além disso também, se devia ter uma experiência académica diferenciada. 

R.. Em relação ao director do centro eu tinha já uma ideia e achava que realmente tinha 
um perfil muito específico para isso, pelo seguinte: como a minha mulher está na 
Delegação Escolar, foi a umas primeiras reuniões organizadas pela DREN, em que 
lhe deram uns caderninhos, portanto, a Ia versão do 249 e em que eu, dei-lhe, fiz uma 
leitura, digamos, por alto e vi que realmente aquilo era um cargo para ser 
desempenhado por uma pessoa com capacidades, para o cargo: com a experiência da 
formação, capaz de saber contabilidade, capaz de saber gerir orçamentos, coisa que 
nunca me tinha passado pela cabeça, portanto, eu nem sabia sequer fazer um 
orçamento.... 

E.:... Mas isso não é das tuas funções. 
R.: Está bem. Mas eu já sei como é que as coisas funcionam... É que se há funcionários 

(lá estão os tais funcionários a trabalhar não sei quantas horas e acabam por se 
desligar porque a responsabilidade recai sempre é sobre o director do centro e mesmo 
os presidentes dos CDs estão-se marimbando para isto: querem é que venha mesmo o 
equipamento para o centro que, ao fim e ao cabo, acaba por ser para escola... Mas 
estão-se marimbando para isto, já têm muito que fazer! E um indivíduo... pronto: eu 
à partida, se, eu não tenho perfil para isto (nem me interessava) porque tinha que ser 
um indivíduo com conhecimentos assim um bocado amplos sobre estas coisas todas, 
porque ... (eu não sei o que se passa no teu centro) porque, no meu centro quem 
consegue gerir tudo e fazer tudo SOU EU, porque já sei que o funcionário é capaz de 
não ligar e já sei que a formação assim anda e já sei que tenho formação sempre, 
porque ninguém mais do que eu era capaz de passar horas, se for preciso, inteiras, 
ou até às 4, ou até às 5, seguidas, para ter os projectos prontos naquela data. Porque, 
nós como sabemos, é sempre à última da hora que nos dizem isto tem de se fazer atá 
àquela data". Nunca é nada bem programado, bem projectado, de forma a que nos 
dêem tempo, um tempo razoável para a gente fazer as coisas: é sempre tudo em cima 
da hora. Até tal data têm que entregar os projectos para 94; e até tal data têm que 
entregar para 95. E se as coisas não estiverem lá não andam. Já que um indivíduo se 
mete nas coisas, um indivíduo também acaba por ter um bocado de vaidade: "Então, 
porque é que o meu centro não há-de andar em relação aos outros?" E aqui, pelos 
vistos, é ao contrário, quer dizer, o centro tal não funciona, ainda nunca teve 
nenhuma acção; F...não funciona e nós... 

E.: F... nunca teve nenhuma acção? 
R.: Teve uma, mas era da Escola Profissional. Que eles aproveitaram para meter a 

financiamento. E é a única acção que tiveram até à presente data. E é um concelho 
com quase 2 mil professores. E aqui, com 200 e tal, não falta formação. Quer dizer: 
às vezes, até tenho formação a mais! E um indivíduo, pronto: teve de se especializar 
nessas coisas, 1er aqui, 1er acolá, andar para ali, pedir acolá... 

R. Portanto, achas que o director de centro devia ter, logo à partida, uma formação 
diferenciada já? 

R.: Sim, porque tinha conhecimento já da Ia versão, do 249, daqueles livrinhos verdes... 
E.: No teu caso, apesar das reticências que colocaste no início, achas que a tua selecção 

se inscreve, de facto, num percurso profissional coerente? 
R.: Acho que sim. Quer dizer: nem toda a formação que organizei aqui correspondeu... 
E.: Não estou a referir-me à formação que fizeste; estou a referir-me ao teu passado. Daí 

o teres sido seleccionado director do centro; isso é coerente com o teu percurso 
anterior? 

R.: Acabou por ser, porque sou do género muito miudinho e que gosto que as coisas 
funcionem e tinha uma formação e uma experiência na FC (se bem que naquela altura 
era muito virada para as metodologias), mas tinha uma experiência, eu tinha 
assistido, sei lá, a centenas de horas de formação. 

E.: ... Muito antes do PIPSE?... 
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R.: ... Sim. Todas as acções a que eu podia assistir, a nível do Minerva, em informática, 
assistia a tudo... 

E.: Passaste pela experiência de lançamento dos novos programas em 80?... 
R.: ... em 80 ... sim,sim, sim. E ia sempre a toda a formação que aparecia... 
E.: Não havia nenhum CAP, aqui na Zona? 
R.: Não. E pronto: acabou, realmente, o cargo de director, vir a dar um seguimento a 

tudo o que fiz... 
E.: ... Portanto, o percurso é coerente com... 
R.: ... Sim, é coerente com tudo o que eu tinha feito. 
E.: Quando te candidataste, depois daquele período de reflexão, tinhas algum projecto 

sobre a formação contínua que irias desenvolver aqui no concelho (mesmo que não 
estivesse escrito)? Em termos teóricos ... se tinhas alguma ideia teoricamente 
enformada da ... Há bocado falaste que a formação devia ter algum efeito sobre as 
práticas e na sua transformação... 

R.: Nao, não tinha projecto nenhum, Quando me candidatei foi necessário um projecto 
(foi a partir daí só). Tentei, realmente, mediante aquilo que eu pensava da FC, aquela 
que quanto a mim seria mais útil para os professores, criei objectivos... 

E.: Mas nada definido? Então falaremos sobre isso depois. Voltando um pouco atrás: 
para além da formação que tiveste e que também lançaste no terreno durante o 
PIPSE, tens do teu passado anterior, algumas coisas concretas que queiras destacar 
em termos de FC? 

R.: Eu sempre fui, sempre me senti mais à vontade no campo da Matemática. Todo o 
apoio que eu dava era quase sempre só em matemática. 

E.:... E agora foste especializar-te em Língua Portuguesa ?!!... 
R.: Aliás, foi-me perguntado isso, logo no Io dia de aulas, na apresentação "Porque é que 

nós íamos agora para um DESE, em L.P., Lit. Infantil?" E eu tive a oportunidade de 
dizer que, por acaso que não era o ramo que eu mais gostava, que era matemática e 
Informática. Mas que era um desafio, também, a mim próprio e iria ver aquilo de que 
eu seria capaz. Eu submeti, agora para 95, um projecto de metodologias da 
Matemática (embora não seja aquilo de que eu goste, dar metodologias) mas é mais 
reflectir sobre as práticas, dar propostas de trabalho para pôr em experiência, os 
professores verem se resulta ou não resulta, portanto, fazer um bocado experiências. 
E, lá está, é sobre Matemática e não sobre L.P..Portanto, sobre Mat. . E penso que 
eu ... 

E.: Em traços muito gerais, se fosses instado a pronunciar-te sobre como é que 
caracterizarias a formação não inicial antes da publicação do 249, como é que tu 
farias? 

R.: Acho que aquela pseudo-autonomia que se deu aos centros que devia ser muito maior 
e que deviam, realmente, ser os centros a encontrar a formação de que necessitam e 
não ser ditada pelo ME. E então, o ME diz assim: Vocês têm muita autonomia, mas a 
formação que é possível é esta: área escola, avaliação pedagógica, (no princípio; e eu 
acho muito bem, porque é fudnamental. agora já é secundária). Eu acho que devia ser 
dada muita mais autonomia aos centros e serem eles a encontrar realmente qual é a 
formação de que necessitam na zona. Porque a formação necessária aqui em (...) de 
certeza que não é a mesma que é no Porto ou é em Braga. E depois, penso que 
também as modalidades, acho que, também são muito importantes. E quando deviam 
dar também uma certa liberdade nisso, vimos e chegamos à conclusão que eles 
restringiram e quiseram implementar uma modalidade e dificultaram outras: que são 
os cursos de formação que eles queriam. Porquê? Se calhar por interesse das 
próprias faculdades, que eram ..., e os módulos, não sei se eram... e quanto a mim, 
se calhar, a modalidade que dava (embora no princípio fosse desconhecida para mim) 
muito mais resultado são os Círculo de Estudo. São os Círculos de Estudos porque 
eu acho que ali que vai realmente criar a tal força necessária para os professores 
verem as necessidades deles, verem onde... 

E.: ... Mas, na minha opinião, é que eles deviam ser continuados ... E eles (Foco) 
tiveram muita dificuldade em compreender isso. 

R.: ... Pois. Devem ser continuados. Claro, os CEs é para dar continuidade. E, pronto, 
eu acabei por me lançar nos CEs, com muito poucas garantias; felizmente que deram 
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bem. Mas se não dessem? Se for preciso a acção nem era financiada. Porque no 
princípio, como te recordas, um indivíduo foi andar quase com o carro à frente dos 
bois, Isto é, avançou com a formação sem grandes garantias. Um indivíduo teve que 
avançar. Agora a gente já não está para isso, mas naquela altura foi assim. E penso 
que deviam ser realmente os centros... e isso dava-lhe uma funcionalidade muito 
maior porque lhe dava mais responsabilidade muito maior porque lhe dava mais 
responsabilidade, porque realmente ao dar-lhe mais responsabilidade iria mais de 
encontro às necessidades de formação. Como acabou por ser o Ministério diz-se: ora, 
o ME quer, quer a Área-Escola; vamos arranjar aqui uma acção de Área-Escola, que 
se calhar vai falar noutros assuntos, mas vamos pôr aqui área-escola. 

E.:... O ME arrependeu-se muito rapidamente da autonomia que deu aos centros... 
R.: ... Pois foi! Arrependeu-se muito... a autonomia, que já não era ... era mitigada, e 

depois piorou a situação, com as alterações ao 249. 
E.: ... A autonomia, hoje, é quase nula! 
R.: É quase nula, porque, digamos, que a FOCO controla tudo. Controla inclusivamente, 

digamos, da maneira como está, o CCP... 
E.: ... Mas agora compara com o que existia antes disto, antes dos CFs; achas que há 

uma evolução na continuidade? Ou há uma ruptura? Ou são capítulos completamente 
diferentes de evolução? 

R.: Em relação aqui (portanto, tenho que falar em relação aqui) aquilo que havia também 
eram os cursos de formação. E foi, portanto, o ME que veio dar uma certa 
continuidade, embora muito pouca formação, mas aquilo que se organizava era 
sempre nos mesmos moldes que acabou, portanto, o 249 vir, digamos, a dar 
continuidade. Mas em muito pouca escala, porque aqui a formação era só de vez em 
quando, alguns dias no Verão, nas férias, por uma pessoa que já se preocupava 
muito com a formação; que era da UTAD, embora eu sei, sem grandes apoios da 
própria universidade (portanto, porque ele era delegado da UTAD ali em (...)) e era, 
finalmente, o Dr. F... que vinha aqui fazer essa formação. A nível do PIPSE, como 
eu disse, eu nunca fui coordenador, eu penso que se fosse coordenador que 
organizava muitas mais acções do que aquelas que se fizeram. As que se fizeram foi 
muito pouco, foi mesmo muito pouco; aqui a nível de (...) foi quase nulo e a nossa 
acção limitou-se essencialmente, em, digamos, desmultiplicar, transmitir aquilo que 
nós recebíamos, pelos Conselhos Escolares - a gente tentava sempre arranjar um 
grupo maior do que um só professor na escola, portanto, era aos CEs que a gente ia, 
digamos, "roubar" um bocado o tempo, que já era pouco, e portanto, dizer: "vocês 
estão interessados? É que nós tivemos (nós: era eu) uma acção de formação neste 
aspecto; eu acho que isto é bastante interessante... olha, temos aqui este material, 
vocês estão interessados ou não estão interessados?" Pronto: as pessoas acabavam 
sempre por dizer que estavam interessadas e a gente, em traços gerais, acabava por 
dizer aquilo que nos tinha sido transmitido; dávamos-lhes os textos, portanto, 
ficavam na mesma com os textos que nós tínhamos tido e, em traços gerais, a gente 
dizia-lhes qual era a utilidade daquele material ou daqueles textos e se estavam 
dispostos a aplicar na escola. 

E.: Em termos de evolução, não achas que o 249 vem estabelecer alguma ruptura em 
relação ao que estava? Não digo em termos de quantidade, mas sim de qualidade. 

R.: ...Quantidade! Não promove realmente assim uma coisa nova para que haja... 
E.: ...Havia uma hipótese dos Centros poderem promovê-la, eventualmente. Era uma 

porta aberta. Agora fecharam-na e esperamos que abram uma janela... . Agora, em 
termos pessoais, quando aceitaste ser director do centro, achas que terias de 
desenvolver alguns domínios específicos? Ou não tinhas pensado nisso? 

R.: Sim, sim, Eu quando aceitei senti muito essa responsabilidade e questionei-me a mim 
próprio: "serei eu a pessoa com conhecimentos capazes de ocupar o cargo?" Mas 
como... depois as pressões acabaram por me obrigar a aceitar, tentei realmente, 
digamos, absorver conhecimentos, nomeadamente no campo da formação, lendo 
livros, etc., para ver se realmente eu conseguia desempenhar bem o cargo. Isso 
ressaltou-me logo. E questionei-me a mim próprio e assim; mas eu acabei por, em 
contacto com os colegas, em contacto nas escolas, etc., ficar com um campo mais 
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amplo da FC do que aquilo que tinha até aqui. E acho que aprendi alguma coisa. E 
pronto: pode não ser suficiente, mas de facto é isso. 

2a parte 

E.: Com a experiência destes 2 anos e meio, quanto ao perfil do director do CF, 
continuas a pensar o mesmo que há 2 anos? 

R.: Aquilo que penso agora é que o director tem que ser um bom executor e mais nada 
(ri-se). Um bom executor, digamos, cumprir bem aquilo que está estipulado. Acho 
que já não é preciso imaginar muito, porque está tudo estabelecido e a gente agora o 
que é necessário e ser bom executor e chegar ali ao papelinho, lê as alterações ao 249 
e o indivíduo executa: e põe lá os objectivos como eles querem; e pôs lá as 
metodologias como querem e está tudo bem, porque um indivíduo consegue a 
formação toda que quer, desde que tenha formadores com aquelas qualidades (em 
termos de ciurrículo, no plano académico) e está tudo bem! 

E.: No exercício das tuas funções como director, das questões que vou colocar a seguir, 
tenta hierarquizá-las... 

R.: Ora bem; eu punha aqui, penso que em Io lugar, a experiência profissional como 
docente. Depois, em 2o lugar, punha aqui a experiência no domínio da formação de 
professores. Em 3o lugar, a reflexão produzida pelo grupo de pares (directores); a 
experiência académica, se é que posso pôr esta... E, por último, acho que a reflexão 
produzida na Comissão Pedagógica, porque nós sabemos que nunca funciona! Não 
funciona, porque são os presidentes dos CDs que vêm a correr, são os outros 
indivíduos e um indivíduo acaba sempre por arcar ...embora se façam... pronto: 
formalmente fazem... Mas a gente diz assim (pelo menos a nível daqui e isto não me 
causa problema nenhum dizer isto, porque tudo aquilo que eu quero...) eu estou a 
pensar isto, e isto e isto;... Tudo bem! Muito bem porque querem ir embora; põem-se 
a correr logo e nem deixam acabar a reunião, nem nada. Portanto, realmente, as CPs 
(pelo menos aqui) não funcionam! 

E.: Disseste há pouco que não possuías um projecto de formação. Mas eu já vi algumas 
ideias claras que podiam ser perfeitamente o eixo em torno da qual poderia ser 
conduzida a formação no concelho. Tu, hoje, já tens algum projecto escrito? Ou 
algumas ideias? Apesar dos constrangimentos actuais e da pouca autonomia que 
possamos ter, o que é que pensas? 

R.: Ideias tenho! Que era realmente aquela formação mais orientada para a reflexão das 
práticas, onde os professores reunidos... Já é muito importante eles reunirem-se, 
porque aqui acaba por haver o isolamento. E tenho feito outras reuniões com outras 
instituições, nomeadamente o ICE, a ADEF, etc., que é para ver se realmente apoiam 
todos os projectos que surgem (e há aí projectos bastante engraçados), realmente para 
quebrar o isolamento das escolas, Eu penso que... essas ideias tenho, sei lá, círculos 
de estudos eram precisos (aqui eram necessários vários) E, de certa forma... 

E.: ... E pata implementar essas ideias, ias necessitar da alteração da lei?... 
R.: ... Alteração da Lei... portanto, dar mais... sei lá? Não criarem as dificuldades... Eu, 

se calhar, vou começar por longe. Em termos de financiamento, não chegarem tão 
tarde. Portanto, isto causa um transtorno total aos centros, porque as verbas para 
pagar os equipamentos, vêm passados anos ou 1 ano e tal. Darem uma certa... 
portanto, não exigirem tanto a nível de formadores para que os Círculos de Estudos 
sejam possíveis. Porque assim não são possíveis. Porque assim... mesmo que nós 
queiramos, os centros, conseguir formadores com as 120 horas, lá estamos sempre à 
pega, porque é necessário uma instituição superior dar o aval para que essa formação 
seja válida. Portanto, aqui, a falta de formadores é fundamental; é fundamental para 
que esses CEs possam dar continuidade àquilo que já se iniciou aqui, portanto, em 
CEs. Agora, vamos dar continuidade com outro nome (com a área-escola), também 
com o amigo (...) em que eu também estou como formador que é para dar 
continuidade aos CEs que vamos, precisamente, seleccionar (se as mesmas pessoas 
estiverem interessadas, mas a maior parte delas que já iniciaram esse CE em 
Avaliação Pedagógica, que não foi possível dar continuidade até aqui (porque devia 
haver uma maior continuidade), mas que vai reiniciar em Setembro, para dar 
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continuidade àquilo que se fez e que não se perca aquilo que já se iniciou. Portanto, o 
tal dar continuidade. Agora, nós para ultrapassar estas coisas todas, claro que temos 
que meter aldrabices. E então pusemos lá Área-Escola, no projecto ... Claro que 
depois há outros limites... Se for CE é necessário ser todas as semanas ou não sei 
quê... Mas lá está há sempre condicionamentos... 

E.: O que me parece mais gravoso é a obrigatoriedade de divulgar pública dos resultados. 
Porque me parece que as pessoas são livres (ou devem ser livres) de comunicar e 
tornar público o que fazem, ou não. Por isso é que estou a fugir mais para as 
oficinas, hoje. Não estão regulamentadas nem me parece que as vão regulamentar e 
posso fazer o mesmo trabalho nas oficinas e fico com as mãos livres. 

R.: Pronto: portanto, condicionantes que dificultam, se calhar, a formação que poderia 
realmente mudar alguma coisa, que podia realmente mudar as práticas, etc. Porque se 
nós continuarmos assim eu acho que a formação actual — as metodologias — sem 
senhor, vai lá um tipo e diz: acho que era melhor para si e faz-se propostas de 
trabalho ...mas na escola continua tudo na mesma; e não altera nada! E chegam à 
escola (os professores): "Olha, aquele sabichão! Foi para lá dizer isto e não sei que 
mais! Eu trabalho assim e sempre tive bons resultados. Os meus alunos até são bons" 
Pronto e já sabemos que, digamos as directrizes... 

E.: Em relação às ideias do teu projecto, são ideias muito centradas na continuidade, na 
refelxão sobre as práticas e ... 

R.: ... e virada para as dificuldades encontradas no dia-a-dia! Porque é evidente que se 
nós quisermos mudar alguma coisa vão aparecer situações novas em que vamos ter 
dificuldades, e essas dificuldades seria muito melhor tirá-las em grupo, porque se 
calhar aparecem pessoas que tiveram essas dificuldades e que já as resolveram da 
melhor forma. É um bocado, sei lá, a investigação pedagógica. Um indivíduo não se 
limita só à sua experiência; podemos aproveitar o que já há feito para situações 
semelhantes. Situações semelhantes, acho que melhoram as possíveis resoluções das 
situações e poupamos tempo! Poupamos tempo, porque para uma situação idêntica já 
se fez isto e isto. E então, damos pelo menos logo uma possibilidade de resolução. 
"Eu também estou com o mesmo problema!" E então, mediante os vários caminhos 
"se calhar aquele será bom". E esta reflexão em conjunto é que acho que é boa para 
esse aspecto. 

E.: Esse projecto é teu? Isto é, não emergiu da CP. nem de grupos de professores? 
Identifica-se contigo mesmo? 

R.: Sim. Surgiu à medida que fui pensando e desenvolvendo aqui a formação. Surgiu, se 
calhar, porque também encontrei pessoas sensíveis para isso, com quem eu partilho 
essas ideias. Mas é uma coisa inovadora... 

E.: ... Sim, mas se não fosses tu ninguém tinha essas ideias aqui no concelho? 
R.: ... Penso que não... 
E.: ... Não está em causa inventarmos quase nenhuma! O que está em causa é sermos 

agentes de alguma coisa de diferente. NEGOCIASTE ESSE PROJECTO COM A 
CP? 

R.. Várias vezes pus essa questão na CP. Penso que várias vezes. Mas não ligam! Tudo 
o que... portanto, nós, para que qualquer coisa interesse, é preciso que ela seja 
discutida. Quando eu vou pôr uma questão a uma CP. (ou a outro lado qualquer...) 
e não é discutida?!... E tudo bem?! A gente desconfia: estes gajos não querem é ter 
trabalho nenhum, de nada. Bem, pronto: estou sozinho. Chego à conclusão de que 
estou sozinho. Porque se houvesse contestação; um diz "eu acho uma ideia boa..." e 
outro dissesse: "mas isto tem este problema e não sei que mais..." Quer dizer: as 
coisas não se discutem. O Director diz e... "tudo bem; tudo bem". Quando as coisas 
entram por unanimidade dá para a gente pensar assim: "Isto aqui há qualquer coisa 
que não bate certo". 

E.: Mas nos grupos de professores sentiste que foram agarradas (pelo menos na prática) 
essas ideias? 

R.: Sim... os professores do Io ciclo. Professores realmente interessados e que não vêm 
para vir buscar créditos... Isto não é nenhuma crítica aos outros, mas os outros só 
vêm quando necessitam de créditos e porque necessitam mesmo de progressão na 
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carreira e porque fica em causa o vencimento deles. Porque, senão não vêm e não 
ligam puto à formação. Não querem saber. Querem é no fim os créditos. 

E.: Têm uma postura profissional diferente.... 
R.: Ah! completamente diferente. Portanto, do Io ciclo para os outros ciclos, isto aqui 

(aqui e penso que não será só aqui - penso que será em todos os lados) e, depois a 
gente, o que admira depois é realmente ver professores que vêm dar aulas, dar as 
aulas porque querem o vencimento, porque arranjaram uma licenciatura, porque dão 
aulas no 2o e 3o ciclo e não sei que mais e têm uma diferença de vencimento em 
relação aos do Io ciclo, quando os do Io ciclo são, pedagogicamente, mais 
interessados, desenvolvem práticas completamente diferentes e mais inovadoras ... É 
que aqui... constata-se ... mesmo o tipo de avaliação que se faz aqui, portanto é o 
teste, é, portanto... a avaliação mesmo deve ser um processo e não avaliar o produto 
final.. Portanto, aqui avalia-se é o produto final. Portanto, o trabalho bem feito, o 
teste muito bom e tudo o resto já não interessa. Sei lá, não se valoriza o trabalho 
desenvolvido pelo aluno durante todo o trabalho que ele fez para conseguir chegar 
aqui. Só se interessam, aqui, a nível de secundário e do 2o ciclo (tenho aqui as 
minhas filhas e sei), só se valoriza o produto final (e não é uma crítica a eles por 
causa deles avaliarem mal, porque as minhas filhas até são das melhores da turma: é 
quase tudo 5 e não sei que mais ... têm alguns 4s). E não é por despeito; é realmente 
por estar na formação e vejo, portanto isto aqui os alunos que começam a ficar para 
trás, portanto, não são estimulados e cada vez ficam mais para trás.... E que, às 
vezes, o ensino faz-se para a média, mas aqui não: faz-se para a elite! Nós que, às 
vezes, a nível do primário, indivíduos que até pouco sabem de pedagógica ou não 
querem saber... fazem para a média dos alunos! E geralmente até se tentam recuperar 
... portanto, atitudes diferentes para aqueles que estão atrás..., o ensino diferenciado, 
embora talvez às vezes pelo método tradicional, mas faz-se o ensino diferenciado. 
Aqui não! Quer dizer, nem para a média. É para a elite, para a elite, que acompanha 
as altas notas. Os outros... Isto ... não é uma crítica, acho que é uma constatação. 

E.: Quais as maiores dificuldades ou obstáculos que sentiste em relação ao 
desenvolvimento do teu trabalho de formação? 

R.: A distância ao Porto. Em que eu via que outros centros eram, digamos, tinham 
muitas mais facilidades porque iam lá todos os dias, porque não tinham dificuldades. 
Aqui as dificuldades eram postas por telefone e depois eu era o chato, que estava 
sempre a telefonar, etc...DESINTERESSE DA CP - tenho que fazer tudo. Se o ME 
quisesse realmente que os centros funcionassem bem punha um funcionário, ainda 
que fosse pago pelas verbas do FSE. Dava encargos, mas dava muitas mais 
facilidades para um indivíduo pôr em andamento tudo isto. Eu sei que nós podemos 
fazer isto, mas acaba por haver o problema ... e agora estão a esmagar os centros em 
que até aqui se lhe dava uma % à volta de 25% e agora não dão nada e os centros vão 
ficar sem verbas e então naõ têm hipótese nenhuma. Isto está completamente 
dependente do trabalho esporádico do funcionário A ou B ou C, que o indivíduo lhe 
dá algum dinheiro (que também agora lhe reduziram drasticamente!) e que também 
não desperta o interesse às pessoas. Pronto: isto é uma maneira de, digamos, do 
director ser o faz tudo, tem que ser o faz tudo. 

E.: ... E quanto mais faz (nestas condições) mais desprestigiante é a sua função ... 
R.: ... É o faz tudo... E acaba por as pessoas se chatearem, uns vão embora, outras vêm 

... enfim, isto ... acho que são todos este problemas. E também o mau 
funcionamento do FSE, verbas que vêm tarde, financiamentos tardios, tudo em cima 
da hora, guardam sempre tudo para a última da hora, em que a gente tem de fazer 
tudo em "x" dias, até tal dia porque se não fizer, ardeu!... 

E.: E a alteração da lei, também foi?... 
R.: A alteração da lei sim. Piorou a situação. As exigências, nomeadametne para os 

formadores foi ... 
E.: A tua prática efectiva está muito longe das ideias que defendes? 
R.: Está! Claramente. 
E.: Tens notado nesta escola-sede uma maior disponibilidade para trabalho da formação 

em relação com outras escolas? Ou não? 
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R.: Tenho. Tenho. Portanto, eu nesta escola trabalho (Io, por falta de espaço) no C.D., 
portanto, porque há uma confiança total do presidente do CD. em relação a mim. 
Porque se não também não trabalhava lá, porque um indivíduo acaba por saber tudo 
o que se passa, toda a vida da escola, a vida dos professores; e estou dentro de tudo. 
Depois também sou da Associação de Pais, sou o vice-presidente, para o ano (isto é 
por 2 anos) o presidente já não tem cá o filho, acabo por ser o presidente da 
associação de pais. Estou em todos os lados, estás a ver? Acabo por ser quase um 
membro do CD. Porque conheço a vida toda da escola. Porque inclusivamente é-me 
pedida a opinião sobre isto ou aquilo ... é um comentário, porque eu não quero dar 
opiniões, acabo por estar, ao fim e ao cabo no directivo, na associação de pais, no 
CF., encarregado de educação dos filhos, estou em todos os lados... Mas há uma 
disponibilidade bastante grande da escola, mas acho que não se dá valor nenhum à 
formação, portanto as pessoas ... 

E.: ... quer dizer: as pessoas vêem mais isto como uma obrigação do que como um 
direito, não é? 

R.: ... sim, porque a noção de levar os créditos vê-se ... e que não altera nada das 
práticas. Como é uma obrigação, como são necessários créditos, a formação é vista, 
encarada como uma grande chatice ... e que nem sequer deixam aproveitar os 8 dias 
consignados para a formação e só as acções (só são financiadas se forem 
normativas), é um acréscimo.... 

E.: Se a formação fosse mais livre, não achas que os professores teriam um 
comportamento diferente? 

R.: Acho que sim. Acho que encaravam a formação. Já como, penso eu, como um 
adquirir de mais conhecimentos, de mais ... 

E.: Estás assim tão optimista? 
R.: Acho que sim. Acho que sim. Acho que isto de ser obrigado ... O ser humano é um 

insatisfeito: se tiver um ferrari quer um helicóptero, se tiver um helicóptero, quer um 
avião... - Mas também se o indivíduo for obrigado a ... é quando tenta fugir. Quando 
é imposto qualquer coisa, o indivíduo também não gosta. Um indivíduo que tem um 
conceito de liberdade, se gosta de liberdade, se é imposta qualquer coisa ao 
indivíduo (pelo menos eu que sou capaz de fazer as coisas voluntariamente, se me 
disserem: tens de fazer, eu já sou capaz de nã fazer. Portanto, cria-se logo à partida 
uma perspectiva totalmente diferente. E acho que a maneira geral de pensar das 
pessoas que é assim. 

E.: Eu não estou tão certo. Mas há bocado falaste em diferenças entre os professores do 
Io ciclo para os outros ciclos e isso talvez nos desse uma pista, talvez, para analisar 
que, no mesmo quadro, o comportamento das pesoas é diferente (e já era antes: no 
PIPSE ninguém era obrigado a fazer formação e as pessoas iam...) 

R.: E também não quero dizer com isto que alterava radicalmente. Eu era capaz de 
melhorar. Melhorar no sentido se fosse dada uma certa liberdade em que as pessoas 
iam à formação se queriam, eram eles que passavam a formação e se depois fosse 
dado algum estímulo para isso mesmo, se as pessoas começassem a ver que 
realmente a formação dava qualquer coisa... não era se calhar em termos monetários, 
em qualidade (satisfação pessoal) as pessoas iam procurar, etc., SEM SER 
NECESSÁRIO OBRIGAR (bis). E penso que isso era capaz de modificar um 
bocado a mentalidade dos professores do 2o e 3o ciclos. 

3a PARTE 

E.: Perspectiva futura. Tendo em conta o teu percurso, pensas recandidatar-te em 95? 
R.: Estou muito indeciso. Estou muito indeciso... em 95, quer dizer, a continuidade por 

mais 3 anos no CF... Há algumas questões pessoais que podem decidir um bocado 
isso, mas, portanto, se não fossem essas questões pessoais eu, decididamente, não 
continuava. Não continuava, porque eu aqui, pronto, como já te disse acabo por ter 
formadores por solidariedade, mas também não quero sobrecarregá-los ao ponto de, 
digamos, de incidir sempre em favor e estar a prejudicar a vida deles e acabei por se 
calhar, nomeadamente ao (...), estar-lhe a estorvar um bocado a sua entrega ao 
mestrado ... Se eu soubesse, à partida, que não tinha grandes problemas de 
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formadores nos moldes das alterações ao 249 eu era capaz de continuar. Mas também 
sou capaz por razões de ordem pessoal. E essas razões de ordem pessoal, de maneira 
nenhuma, eu nunca liguei, desde que vim para aqui e até isto é confidencial (e ainda 
bem que o é), embora tenha obrigações perante a DLE, continuo a ter de .:. faltas e 
não sei que mais, nunca mais liguei à DLE, desde que foi para lá este (...), nunca fiz 
para lá um ofício, nunca lhe pedi nada; qualquer coisa que faço, faço-o sempre por 
linhas travessas, faço-o através da minha mulher, que preciso das confirmações para 
os dossiers contabilísticos, daqueles papelinhos que saem no computador, portanto, 
as fichas dos formandos... nunca lhe pedi absolutamente nada. Depois portanto, 
partindo daí, o ir para a escola iria ter que ter uma, portanto, um relacionamento 
institucional com ele, com o poder. E eu não quero relacionamento nenhum e por 
isso é que, se calhar, não vou para a escola, enquanto o supremo tribunal 
administrativo não decidir este caso. Isto já passou um ano e tal; a nossa justiça 
funciona assim, em Portugal; embora o provedor de Justiça já dissesse que realmente 
a nomeação foi ilegal, mas o tribunal é que decide isso. Pronto: é uma questão 
pessoal que não tem a ver aqui para o caso, mas não estou a ver grandes perspectivas 
aqui para o Centro, com formação assim esporádica. Dar uma acção porque aparece 
um formador... Portanto, eu queria era dar uma certa continuidade. É evidente que ao 
definir isto, se calhar, também vou falar com o F... "Eh, pá: tu estás interessado em 
ir a (...)? E agora que tu já me disseste, que se calhar também vinhas cá, se calhar é 
uma "axa" que me obriga a pensar em perspectivas diferentes, Porque, penso eu, por 
... um círculo de amigos que eu tenho (...), estou convencido que ninguém era capaz 
de fazer tantas acções de formação como eu fiz até aqui. E sair agora também saía 
bem, fiz o melhor que pude, formação não faltou de qualidade e não sei que mais. 
Daqui a 3 anos, se calhar as coisas... o ME ainda piora as coisas (o que não me 
admira nada), depende muito também... 

E.: Espero bem que não. Pior do que isto não pode ser. 
R.: Eu acho que também não. E estou assim um bocado indeciso, se hei-de continuar, se 

não hei-de continuar. Não por falta de apoio da CP que já sei que se isto existisse até 
ao ano 2020 eu estaria cá até 2020. Não é por aí. Mas é ... as pessoas também 
(pronto: como eu já te disse) saturei-me de estar 4 anos no PIPSE; queria ir para a 
escola; agora já são mais 3 e ... durante estes anos a gente também cria perspectivas, 
maneiras de trabalhar diferentes e não sei que mais, que a gente queria aplicar na 
prática, queria ver se realmente resulta ou não resulta! Portanto, só o mudar de 
trabalho acho que às vezes faz bem. Não estar sempre a mudar, nas já são 7 anos 
desligado praticamente da escola. 

E.: Se te recandidatasses (ao nível conceptual, só) e tendo em conta o teu 
desenvolvimento pessoal, não imposições externas, introduzirias alguma alteração ao 
teu projecto? 

R.: Ora bem: em relação à maneira de funcionar do centro? Acho que sim. Aí iria impor 
outras condições. E outras condições que, pelo menos, se calhar, também os 
elementos da CP., nomeadamente, porque em princípio também são renovados, mas 
iria exigir muito mais à CP, que realmente trabalhe; iria exigir muito mais à escola, 
que me disponibilizasse muito mais funcionários e condições de espaço. E eu acho 
que as funções de Director não é andar aqui a trabalhar e a fazer tudo. Não são essas 
as funções, mas a gente acaba por as fazer para que as coisas andem bem. Em relação 
ao projecto, eu praticamente ainda não desenvolvi este. Era para dar continuidade, 
para ver o que é que ele daria. Porque uma experiência sem ver no que ela resulta, a 
gente não pode tirar ilações e depois passado um ano ... (mesmo o que a gente fez 
agora, se calhar, só daqui a alguns anos é que vai dar resultado e que nós poderemos 
ver se valeu a pena, se valeu alguma coisa aquilo que se fez. Acho que deveria dar 
continuidade para que se vejam essas alterações. 

E.: Em termos estratégicos não tens nada pensado? Como chegar às escolas, como 
chegar aos professores ... 

R.: Eu tenho pensado (e isso também não é nenhuma inovação); aliás, estava no 249, 
fazer aqui um C. Recursos; já tenho aqui uma biblioteca bastante boa, com livros 
muito bons, já tenho para aí computadores que nunca mais acabam, já tenho 
impressoras, tenho para aí... a cores, laser... E aquilo que eu estou sempre a bater 
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na tecla como o presidente do CD. (e não quero criar atritos, porque eu podia fazer o 
CR. noutro sítio, porque aqui continua a não me dar espaços...), como continuam a 
não me dar espaços, sinto-me nesse aspecto falhado. Porque é uma coisa que eu 
quero. É uma coisa que faz muita falta porque os professores do Io ciclo não têm nada 
na escola: não têm uma fotocopiadora; não têm um computador para bater um texto; 
nao têm uma máquina de escrever para bater um texto. Não têm nada. Se aqui 
houvesse um espaço onde os professores se sentissem à vontade para ir ali, até 
porque têm funcionários (o que é estes funcionários são um (...) não querem fazer 
puto), onde ele pudesse entrar, fazer o seu texto para o dia seguinte, pronto: isso 
assim era o ideal. Recebi cá livros que são da FOCO (não são da escola).. O meu 
objectivo principal era isso. E eu sinto-me muito mal se chegar ao fim e não 
conseguir minimamente isso. Porque, agora como vem mais material, precisamente 
para isso. Mais 2 computadores, porque agora já fizeram obras ali em duas salas; 
uma sala fica para as aulas; e temos computadores suficientes para isso. E os 
computadores que ficam na outra sala (ficam para aí 7 ou 8 ou 10, em cada sala) - há 
computadores que nunca mais acabam. Portanto, uma sala ficar livre para que os 
professores pudessem ir lá, não digo os do Io ciclo, todos; mas essencialmente os do 
Io ciclo, porque não têm nada. Não há um CR.! É um objectivo que eu tenho e que 
eu tento ... (Como é que fizeste? Como organizaste? Já agora...). 

E.: Pensas que os professores e as escolas estão em condições de aceitar os desafios que 
se lhes colocam? 

R.: Eu acho que os professores, de uma forma geral, não aceitam. Mas há sempre alguns 
que aceitam. Se calhar é uma minoria. Não estou aqui ... isto estou a dizê-lo 
empiricamente, porque nunca se fizeram questionários. Mesmo que se tivessem feito 
eles escondiam. Mas, mesmo que ... 

E.: Isso que acabaste de dizer agora: falta de espaços nas escolas — é um indicador 
negativo! 

R.: Pois. Mesmo que fosse um único professor que resultasse, já era tão importante!... 
Porque, durante a vida dele passam tantos alunos pelas mãos. Se esse professor 
trabalhasse em, realmente, em vez de transmitir conhecimentos, em vez de educar 
para a profissão, porque a constituição manda educar-se para a liberdade, como 
durante a vida dele, vai ter tantos anos a trabalhar, vão passar tantos alunos pela vida 
dele, já era útil. 

E.: Mas eu não queria chegar aí. Como é que os professores e as escolas vêem o seu 
processo de formação? Porque quando se diz que as escolas terão que ser autónomas 
e reivindicam autonomia, eu não as vejo conquistar essa autonomia, no caso concreto 
da formação. 

R.: Isto foi imposto! Acabou por ser imposto! As DREN's disseram AS DLEs e às 
escolas: façam reuniões e não sei que mais. Isto, a Associação de escolas e tudo, isto 
devia partir delas e não devia partir de cima. 

E.: Mas porque é que elas não agarram isto? Eu estou a dizer-te isto, porque já coloquei 
esta questão muito claramente na minha CP. E ninguém agarrou! ... Porque gostam 
mais de cumprir ordens. E é-me dito claramente isso! 

R.: Pois, gostam. Nós estamos habituados a cumprir ordens. Fomos habituados a 
cumprir ordens e a obedecer. A nossa educação foi assim. 

E.: Eu acho que havia um espaço para as escolas assumirem. Mas eu não concebo os 
dirigentes das escolas com esse comportamento. Tinham de ter um outro perfil. 

R.: ... E embora haja alguns aqui ... e ao nível do Io ciclo penso que até são muitos que 
querem agarrar até estão interessados e não sei que mais ... 

E.: Mas esses estão muito limitados. O Centro está fora do seu espaço ... 
R.: ... Pois... 
E.: Mas eu tenho muitas dúvidas que os professores..., se os professores não estarão 

eles próprios, apesar de todos os constrangimentos, de todas as dificuldades que 
estão a ser colocadas, eu tenho muitas dúvidas se os professores também não estarão 
a desvalorizar o seu processo de formação ... Isso é uma questão que eu gostaria de 
debater .. 

R.: As pessoas estão saturadas de tudo. Porque razão é que 40% dos portugueses não 
votaram nas últimas eleições? Porque já desacreditaram da política. Mas estes 40% 
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depois vão votar na continuidade ... E aqui as alteraçõs do 249, porque nós não 
podemos dar garantias de nada, aos professores quando vêm aqui pela Ia vez .... Nós 
também estamos limitados. Nós não podemos dar garantias ... Eu dei algumas 
garantias, mas se calhar já estou como aldrabão, porque disse que aqueles CE's eram 
para continuar, que muitos daqueles professores iriam servir como formadores, que 
poderiam dar continuidade e fazer círculos mais pequenos e alargar a outros! Eu falei 
com professores e fiquei como aldrabão! E porquê! Porque veio outra ministra e 
alterou tudo! E não me admiro nada que venha, se calhar, uma pior (cada vez tem 
piorado mais: desde o R. Carneiro isto tem piorado mais)... que venha uma pior e 
cada vez piore as coisas. Se acaso eles ganharem as eleições. Isto ninguém pode dar 
garantias de nada! Não há, mesmo a nível central, não há uma política definida. 

E.: ... Por isso, a única esperança que eu tinha era nesta associação: era na escola e nos 
professores! Se eles não agarram ... 

R.: Pois. Mesmo aqui há uns tempos fiz aqui um encontro com professores que estavam 
com projectos ... nomeadamente alguns... Gerês e outros, escolas isoladas (c/Rosa 
Nunes...) e chegou-se à conclusão que aquele projecto para as escolas isoladas está 
muito bom mas: a DREN não deu em destacamento (sem destacamento não se faz 
nada); o FOCO não financia; a ideia que deu, por exemplo, o J.A. Correia na reunião 
de se constituir uma Associação de Professores... com que formadores é que eles 
vão fazer formação? Ou onde vão arranjar dinheiro para pagar a formação? 

E.: Financiamentos alternativos ... O que podem fazer os professores e as escolas para 
auto-financiar os seus projectos? Qual a vontade que manifestam? Que riscos querem 
correr? 

R.: Eu tive aqui muitas pressões para organizar formação, nomeadamente, para os CDs 
(que não fiz), na área de Gestão e Administração Escolar. Foi por isso que falei com 
o Pinho. Tive muitas dificuldades, porquê? Porque, não haja dúvidas, e isto se calhar 
... o ME se for preciso, quando lhe convier, põe estes presidentes do CDs na rua e 
põe aqui os que têm cursos de gestão. 

E.: Não têm número suficiente para isso... 
R.: Então não estão? Então o que anda a fazer o sindicato da Manuela Teixeira? As tantas 

anda a criar os indivíduos... Andam lá muitos! A minha mulher anda lá a tirar um. 
Ela queria desistir e eu não a deixei sair: Agora vais continuar". 

E.: Mas as escolas têm a possibilidade de escolher os seus gestores. O critério académico 
é um. Mas há outros. O ME não pode impô-los... 

R.: Eu li que é necessário um número mínimo de horas de formação. Eles estão a tentar 
controlar tudo. Este governo é ditatorial. Eu arranjei três abaixo-assinados, de todos 
os professores contra a nomeação do DLE. Adiantou alguma coisa? Os gajos 
nomearam-no na mesma, mesmo ilegalmente. 

E.: A minha opinião é que este governo está a desligar com base no senso-comum. Com 
base naquilo que as pessoas dizem e pensam. Se reparares bem no discurso que 
ouvias nas escolas em relação à formação, foi o mesmo discurso que eles agarraram, 
tanto a Manuela Teixeira, como a M.F.L. para legislar sobre a formação. Isso é que é 
grave! Porque nas escolas já havia esse discurso de que a formação não tinha 
qualidade. ... É evidente que o sentido que a ministra lhes deu foi outro, mas as 
palavras eram as mesmas. E podíamos ir muito mais longe nisto. E repara: como 
legislaram sobre o 12° ano? Não é com fundamento no discurso da Federação da 
Associação de Pais? 

R.: Mas também, porque quem está lá não sabe nada de educação. 
E.: Mas também não é fácil fazeres uma formação nessa área (Administração e Gestão) ao 

nível do concelho, quando existe um enquadramento institucional das Faculdades e 
das ESES que te limita bastante. Esse tipo de formação nós temos muita dificuldade 
em fazer. Mas pronto, é uma questão, a não ser que conseguisses fazer um acordo 
com alguém, como o J.A. Correia. 

R.: Ele dá todo o apoio, mas extra universidade. 
E.: Mas tens de envolver essas instituições. E quem é que irias envolver nesses cursos? 

Extremamente caro. Envolve vários departamentos. Enfim ... isso é outra história. 
Se continuares a exercer estas funções, achas que tinhas de te envolver (Já referiste 
que estás numa DESE, mas que não tem relação com as tuas funções de director)..., 

164 



quais os domínios que achas que terias necessidade de desenvolver na tua formação 
pessoal? 

R.: Eu, logo no princípio, fui a uma acção que, pronto, que se gorou um bocado as 
minhas perspectivas de formação que era sobre Gestão (Formosinho e tal). Mas eu 
cheguei à conclusão que não era aquilo que eu pretendia. Não sou daquelas pessoas 
maniqueístas que dizem que não se traz nada. Tráz-se sempre qualquer coisa de 
útil.Eu acho que para um director seria bom ter conhecimentos em Ciências da 
Educação bastante profundos (embora o ME não considere importante). Acho que 
devia ter. A partir de uma certa altura. Nem tudo é mau, tráz-se sempre qualquer 
coisa de útil. Eu acho que um director devia ter uma formação bastante profunda em 
Ciências da Educação. Acho importante essa área, porque mexe com tudo, com a 
formação... pronto: que são realmente conhecimentos indispensáveis, porque é um 
leque muito grande que envolve toda a educação. É um conjunto de conhecimentos 
bastante grandes que podem abrir perspectivas ao director para fazer realmente um 
projecto ao nível da formação que interesse à escola e que mexa mesmo com a escola. 
Porque acho mesmo que é isso que se deve fazer: que alterem as práticas 
pedagógicas. 
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Protocolo de Entrevista ao Director D - Prof.do Io CEB 

A entrevista decorreu nas instalações do Centro de Formação. Depois de uma 
curta conversa sobre problemas relacionados com a formação, procedeu-se à 
sua realização. 

E.: Que factores estiveram na base da tua candidatura? 
R.: Nasceu tudo dessa dita reunião que nós tivemos com o Delegado e a Escola C+S de 

E.: Foste sempre a directora? Não houve mais ninguém antes de ti? 
R.: Não. Não. Inicialmente houve muita dificuldade em constituir o centro, até porque 

ninguém sabia nada, nem aquilo que iria fazer, o trabalho que iria desenvolver. 
Mesmo os elementos da CP. que passaram por essa fase, foram todos voluntários à 
força. Houve até uma das colegas que foi eleita e estava no hospital, portanto, já 
estás a ver... Foram assim... Aliás, também me dá a sensação que foi eleita porque 
alguém a quis lá! Mas isso também já é outro problema. Mas todos eles acabaram 
por ser um bocado forçados. Quando chegou à parte do director, que nós pensamos 
também não ser muito difícil arranjar, começamos por pensar que teria de ser uma 
pessoa com uma certa experiência no domínio da gestão... também não se sabia 
muito bem qual seria o trabalho do centro, mas sabia-se que era um trabalho... (e 
pelo que nós sabíamos dos outros cursos da CEE) que teria que ter um suporte 
administrativo forte e de pessoas com um mínimo de conhecimentos. Claro que 
também sabíamos que isso era entregue à secretaria da escola-sede, mas as próprias 
secretarias das escolas sede também não sabiam o que haviam de fazer. È houve 
muito problemas até aí. E quando a escola assumiu também pôs esses problemas 
todos; estás a perceber? No fundo queria alguém que tivesse algum conhecimento, 
porque não assumia ela própria mesmo essa parte. E aqui em (...) essas dificuldades 
acho que se sentiram mais, porque também só era essa escola que estava envolvida 
— não havia outra. A C+S de (...) já estava em (...). Constituída a CP e eu que 
estava nesse grupo de trabalho que não era só a CP, que era um grupo muitíssimo 
maior, que inicialmente (nós até temos isso nas actas) começou a trabalhar connosco. 
A dar um certo apoio, também ao centro e essa era uma das funções deles, nas 
primeiras reuniões estiveram. Havia que escolher o Director. Eu lembro-me que uma 
das vezes até telefonei ao F..., para o (...) (que ele estava numa reunião, já ia ser 
formador), nós tentámos convidar todos aqueles que achamos que teriam alguma 
experiência: que era o caso do Delegado Escolar; era o caso aqui do coordenador da 
Extensão Educativa; era o caso do F..., que já tinha estado no PIPSE. Começámos a 
ver as pessoas que poderiam já ter alguma experiência de trabalho diferente e que 
pudessem assumir o cargo. Só que uns, porque tinham desistido de determinado 
trabalho e não queriam e também não queriam arriscar. Foi à conclusão a que se 
chegou. Muitas das vezes o que é que acontece? É que as pessoas também têm medo 
de arriscar. E eu confesso, também fui um bocado insconciente nesse aspecto. Se 
sabia o que sei hoje, nem pensar. 

E.: Mas também estas muita mais à vontade para fazer isto! 
R.: Se soubesse as dificuldades que depois iria encontrar e a falta de apoio do resto dos 

elementos, que toda a gente ajudava na altura, que todos iam trabalhar, toda a gente 
ia colaborar.... Mas isso foi antes de... Porque, depois, a partir do momento em que 
aceitás-te... e eu quando aceitei foi ... e isto acho que, pronto: como não me 
candidatei, sei que desenvolvi e fiz um esforço enorme para encontrar um director 
para o centro, porque eu também pensava que (...) devia ter e que era pena nós 
estarmos a perder uma oportunidade e que seria única... Contactaram-se vários, 
muitos colegas, mas sabes como é, também tinha que ser tudo feito quase de um dia 
para o outro. Por isso mesmo e ao mesmo tempo que eu tentava, digamos, empurrar 
a batata para alguém o grupo dizia "devias ser tu". Sabes, estávamos naquele jogo do 
empurra... Claro que eu, sem experiência nenhuma, a não ser ser Directora de uma 
escola pequenina, com 2 ou 3 lugares, portanto, já estás a ver que a experiência era 
mínima. Fui dizendo que não. Claro que acabei por aceitar porque, à partida, o F... 
iria substituir-me em Julho, percebes? Porque ele estava na altura como bolseiro da 
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ESE e já estava a fazer Administração Escolar e depois não pôde aceitar precisamente 
por causa disso. Claro que o trabalho que eu desenvolvi de Março a Junho acabou 
por ser também o pior. Foi a fase de arranque, foi a fase da candidatura, foi aquela 
fase em que — da implantação. E também depois de ter desenvolvido esse trabalho, 
o F... não pôde assumir, aí já achei que era um erro também sair, até porque havia 
um trabalho que se estava a desenvolver que também eu própria gostaria de ver como 
é que ele continuava. Depois acabei também por me estusiasmar um bocado. 

E.: Portanto, os factores que estivessem na base foram um pouco... 
R.: Ser empurrada! 
E.: Naquele momento, tinhas algumas expectativas sobre o trabalho que ias desenvolver? 
R.: Nem sabia sequer que tipo de trabalho ia desenvolver. O mal também acho que 

esteve um bocado aí. Eu quando me vi confrontada com a situação real acho que 
entrei em pânico. Olha eu vou-te dizer, eu acho que deixei de dormir durante muito 
tempo. Sentia uma angústia terrível. Sentia-me mesmo mal. Eu nunca perdi o sono 
na minha vida! Acho que chegar perto dos 40 anos e perder o sono por causa de um 
trabalho acho que é demais. Fiz muitos kms e acho que ... isso, talvez, aos outros 
directores de centros (a F... foi a primeira que eu visitei), fui ao F..., logo também 
nesses dias; posteriormente fui ao F... . Tentei contactar com o F...; inicialmente, 
ele, uma das vezes que eu o contactei, ele não estava; portanto, mais tarde voltei lá. E 
acho que o trabalho que eles já tinham desenvolvido (porque nós fomos os últimos a 
entrar, digamos, o último centro a ser homologado, aqui no Norte; se não fomos o 
último, fomos dos últimos). Portanto, o trabalho que eles já tinham desenvolvido e 
as "asneiras" que teriam feito e os erros que tinham cometido fizeram com que nós 
conseguíssemos, num prazo bastante curto, pôr a funcionar as acções que 
funcionaram e ter desenvolvido o trabalho que se desenvolveu. Até porque nós 
fomos dos primeiros centros a ser acreditado , fomos o 11° a nível de país. O que não 
foi muito mau. Também contámos com a ajuda do F.... Ajudou um bocado ele estar 
lá. E vou-te dizer: de todos os colaboradores que depois entretanto aquele grupo que 
se contituiu de trabalho, digamos, e que para além da CP. pretenderia ajudar... — 
eu disse sempre que se fosse sozinha que não pensassem que iria fazer fosse o que 
fosse; trabalhar em equipa, acho muito bem; e principalmente se for uma equipa que 
trabalhe ; e eles todos se comprometeram. Eu lamento dizer agora que poucos 
ficaram desses que se comprometeram. 

E.: Não tinhas nenhuma ideia sobre o perfil de um director de centro? 
R.: Absolutamente nenhuma. 
E.: Mas disseste há bocado que deveria ter uma espécie de formação de gestor? 
R.: Sim. Pelo menos ter experiência em gestão deste tipo de recursos. Na educação, pelo 

menos em algum trabalho já ... O PIPSE, por exemplo, tinha feito um trabalho no 
terreno que era, quanto a mim, o mais aproximado daquilo que eu pensei que viesse 
a ser a formação de professores. Até porque eles, no PIPSE, também fizeram 
formação. Daí eu entender que eles estariam muitíssimo mais à vontade, ou eles, ou 
até um presidente do CD. ou até o Delegado Escolar, porque também praticamente 
faz (embora não formação) mas fez sempre um tipo de trabalho com as escolas que 

E.: Qual era a tua experiência no âmbito da formação contínua (ou não-inicial)? 
R.: A única que recebia quando ia a cursos de formação. E na verdade, acho que durante 

toda a minha vida sempre que houve oportunidade (como formanda).... 
E.: Tinhas, na altura, alguma opinião sobre essa formação? Se era eficaz, se não o era; se 

era adequada?... 
R.: Sim. Sobre a que era eficaz, principalmente. Porque existia muio que não valeu o 

tempo que perdi. Também será um bocado forte de mais dizer isso. Ela, valer a 
pena, vale sempre. Há sempre qualquer coisa que fica, mesmo que fique muito 
pouco. Mas houve formação que me satisfez muitísimo mais que outra. A que 
existia. Eu lembro-me que em 81 (novos programas: logo que eles saíram), eu fiz... 
eu estava a trabalhar até bastante longe e eu fazia o (...) todos os dias, às 4as feiras 
de cada semana (uma vez por semana, aliás), fazia formação durante a manhã e 
depois, de tarde, ia para a escola (porque estava a trabalhar de tarde), sem que tenha 
qualquer certificado até desse tipo de formação. Eu fazia-a única e simplesmente 
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porque ... fui as Ia vezes, porque quando me inscrevi foi para ver que tipo de 
formação seria, porque se fosse era muito fácil ver, não é, mas deslocar-me ao (...) 
(eu até estava grávida da minha filha mais nova) e estar a fazer esse sacrifício e se ela 
não valesse a pena eu não irira concerteza fazê-la. 

E.: Aqui em (...) e no (...) haviam CAPs. Nunca entraste em contacto com eles? 
R.: Sim. Mas não faziam muita formação nessa altura. 
E.: O CAP nunca fez? 
R.: Que eu me lembre... a não ser aquela formação pontual, de um dia, umas tardes... 

ou assim. Eu essa recebia-a toda. Aquela que me foi possibilitada a ida, eu fui. Esta, 
a que me refiro foi feita pelo Magistério de (...). E que terá sido da melhor formação 
a que assisti. Havia formação a vários níveis, desde as áreas das expressões... 

E.: Quando os Magistérios se tentaram voltar para o exterior 
R.: Sim. Sim. Talvez nessa fase. É capaz de ter sido precisamente nessa altura. E acabei 

por gostar dessa formação a que assisti no (...). Depois não pude concluir porque 
entretanto acabei por ter de abandonar quando nasceu a minha filha. 

E.: Mas achas que no geral a formação não-inicial feita até à publicação do RJ era eficaz e 
adequada? Qual era a tua deia geral? Portanto, nós sabemos que era uma formação... 

R.. Eles tentavam que ela fosse mais ou menos adequada ao nível etário, ao nível de 
docênca a que era dirigida. Em (...), talvez porque (nesse tempo não havia sequer 
C+S; em (...) só existia Io ciclo; portanto, quam quisesse estudar teria de ir para 
(...), (...) — esta C+S iniciou em (...)...) portanto, a formação, no fundo, era só 
dirigida a professores do Io ciclo. Porque eu também penso que a formação devia ser 
dirigida... Eu acho que a formação que nós recebíamos nesse tempo era mais um ... 
um alertar, um não nos deixar acomodar à situação. No fundo era mais isso. E nós, 
por exemplo, num dia ou numas tardes, ou umas manhãs... 

E.: Não achas que esteve sempre muito centrada nas didácticas?... 
R.: Sim Sim. Não tinha nada que depois, ias, chegavas à escola e no fundo ficavas 

assim uma ideia,... pouca coisa tu ficavas para ... 
E.: E não estamos a retornar a isso ? 
R.: Eu tento não fazer isso... 
E.: Não digo tu ... 
R.: Ai, o tipo de formação que nos é...? Eu tenho a inpressão que este tipo de formação, 

eu às vezes sinto isso (e sinto isso com uma certa mágua até...), é que eles tentam 
continuar a escolarizar-nos como quando nós andávamos no Magistério. E eu tento 
fugir um bocado a isso. Porque também sinto e pela experiência que tenho como 
formanda — não me candidatei a formadora, nem me candidatarei, não estou para 
me expor a isso (e também só tenho experiência como formanda...) 

E.: Pelo menos clássica? 
R.: Sim. 
E.: Mas provavelmente era importante ser formadora também interpares. 
R.: Nós aqui estamos a ser, pronto: eu estou a coordenar o projecto, é evidente. Mas 

estamos em autoformação, digamos. E eu penso que essa é mais válida que a 
formação que, no fundo, dá os créditos e acaba por dar para progredir na carreira. 
Esse tipo de formação (que fazemos) talvez seja mais rica, é uma formação de 
continuidade e é uma formação que tu vês o fruto dessa formação. E nota que vais 
aprendendo com a experiência de outras escolas, que é fundamental neste tipo de 
projectos. E como ela tem os vários níveis de ensino, desde o pré-primário ao 
secundário e tem também educação de adultos; nós acabamos por ver qual a evolução 
do ensino; como se pode trabalhar certos temas nas várias idades; e aquilo que essas 
várias idades conseguem responder. 

E.: É o próprio clima de trabalho: não há nenhuma subordinação, não há ali uma 
escolarização, não há ninguém a avaliar-te de uma forma negativa, não é? 

R.: Ah! Não. E totalmente diferente. Mas nota que eu tento que a formação, pelo menos 
dos formadores e nem estão aqui no meu centro, seja um bocado isso. Normalmente 
tenho com eles uma conversa prévia, com os formadores... Aliás, se tu reparares... 

E.: Mas é que o próprio clima organizativo não achas que à partida vai limitar tudo? 
R.: Eu tento dar-lhe a volta!... 
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E.: É que as pessoas que vão a coisas deste tipo normalmente estão sentadas à espera que 
lhes digam algo... 

R.: Mas eu tento um bocado (embora o projecto seja feito nesse sentido, digamos, e as 
pessoas criam essa expectativa — nota que, por exemplo, estas acções que eu tenho 
e que acabaram, tenho aí um livro de histórias, que era isso que eu até ia levar para a 
(...), que ela ficou encantada com ele, esse tipo de trabalhos são práticos. São 
trabalhos que nascem um bocado da experiência dos formandos enquanto formandos 
e enquanto professores e que tentam em conjunto, pronto: também num clima mais 
de autoformação, embora tenha um formador, é evidente, que têm de ter (não é?) e 
haja uma parte, pelo menos, a teórica em que é ele que expõe as suas ideias, 
digamos, e tenta fazer... Eu tento e peço-lhes isso sempre, que eles tentem que haja 
mais algo na formação que não ele estar a fazer aquele tipo de formação tradicional. 
Quer dizer: ele não vai para lá para ser professor. 

E.: Isso pode considerar-se como sendo o teu ideário?... 
R.: Sim. A forma como eu vejo a formação. Nota: porque eu sinto-a assim. E acho que 

em (...), ela tem sentido assim. Como os professores estão isolados... 
E.: Pensavas isso quando te candidataste? 
R.: Bem, Eu quando me candidatei não fazia o mínimo de ideia, nem tinha tempo de 

pensar; na verdade acho não tive foi tempo sequer de pensar o que é que ia fazer. E o 
que era a formação e nada. Não pensei em nada. Sou-te franca. Acho que, na altura, 
foi quase que aceitar, só, para que em (...) existisse qualquer coisa. Porque, a certa 
altura, puseram-me o caso da seguinte forma: ou aceitas ou não há centro! 

E.: Não tinhas ideias sobre o projecto ... 
R.: Rigorosamente nenhumas! Aliás, a não ser o trabalho de projecto que fazia na minha 

escola que era um trabalho muito pessoal. 
E.: Mas quando te candidataste também não fazias nenhuma ideia do que é que ias 

precisas para te desenvolveres? 
R.: Não. 
E.: - Estávamos a falar do teu projecto, portanto, no teu ideário, no fundo... Passaste 

isso ao papel. No projecto de formação do centro, isso não está lá? 
R.: Sim; a forma como eu vejo a formação... Não. Não passei ao papel. No fundo 

acaba por, talvez, se poder 1er nas entrelinhas de certos trabalhos que foram... 
publicando, não — porque eles acabam por ... a não ser nas candidaturas, que às 
vezes levam uma introdução, mas isso praticamente nem acontece. Acontece pouco. 
Nós fundamentamos pouco a formação que fazemos. Acho que ... 

E.: Se quiseres podes fundamentar. Ninguém te ... 
R.: Sim, sim. Normalmente quando também nos dão um prazo tão curto para fazer uma 

candidatura, nós depois chegamos ... e em (...) acho que acabamos por não poder 
escolher muito os formadores. Isso também nos limita um bocado. Estás a perceber? 
Porque embora eu tenha tido a sorte de encontrar, por exemplo, o (...), um formador 
em (...) que conheces (o escritor), que fez formação já em três turmas, neste 
momento (acabou agora as duas últimas) sobre o prazer na leitura e na escrita e a 
criatividade na escola que é, talvez, um dos trabalhos que vai um bocado de encontro 
ao tipo de formação que eu pretendo. Percebes? Que eu pretendo e que pretendem os 
professores de (...), porque eu pretendo isto e no fundo, acabei por, primeiro por 
conversar muito com eles, acabei por começar a ver quais os interesses dos 
professores de (...) em questões de formação para poder, enfim, proporcionar-lhes 
uma formação mais ou menos adequadas às necessidades deles. 

E.: Mas esse tipo de levantamento, o tipo de necessidades foi oral? 
R.. Sim, sim. A maior parte... Porque eu vou-te dizer uma coisa, o que é que acontece, 

eu acho que tenho isso por experiência própria: acho que, como toda a gente, sou um 
bocdo comodista; percebes? E se tiver qualquer coisa ou que seja obrigada a 
responder eu até respondo rápido! Que é para ... os professores em Baião, até 
respondem muito pouco (a questionários). Olha: se for feito por uma instituição a 
que eles tenham que responder porque senão penaliza, tudo bem! O CF não é uma 
instituição desse género. Portanto, eles à partida... 

E.: ... Eles respondem, mas a informação é nula! E não dá nenhum tipo de informação. 
Por isso é que eu perguntei se foi uma recolha oral... 
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R.: Não. Eu isso vi que não resultava. Porque a primeira sondagem que eu fiz e fi-la por 
escrito, não resultou. Percebes? Eles limitam-se um bocado a pôr uma cruz (se for 
caso disso); porque se tiverem que escrever não dizem nada. Até nem respondem! Se 
lhes pedir opinião para eles desenvolverem, por ex.: uma questão que lhes ponhas, 
eles limitam-se a não te dizerem absolutamente nada. Já se os contactares de outra 
forma, por ex., e aqui em (...) ... 

E.: Digamos, o teu projecto .... 
R.: Baseia-se, assenta um bocado na experiência pessoal que eu tenho e no contacto fácil 

que tenho com os professores do concelho, principalmente os do Io ciclo, porque 
conheço a maior parte deles, ou pelo menos, os que são de cá ou já trabalham em 
(...) há uns anos. Mesmo os da C+S, embora a mobilidade seja muito grande, eu 
acabei por também e porque era a escola-sede e porque talvez tenha facilidade 
também em me integrar e em falar com eles e em estar um bocado mais abertos na 
borga ou em qualquer outra situação e eles, aí, são um bocado mais e conseguem 
dizer mais aquilo que querem. E só por isso é que acabei por ter, acabo por ter esta 
visão da formação, mas é uma visão que eu acabo por recolher e colher no contacto 
pessoal. Mais do que em inquéritos. Se me perguntares eu não tenho nada que te 
possa mostrar. Isto foi o que eu ... Percebes? Porque eu tentei fazer isso em relação 
até à formação, mas... sim, até temas para a formação. Eu tentei fazer isso por um 
inquérito escrito até, porque achava interessante ficasse registado no centro porque é 
que nascia aquela formação e não o contrário. Partindo do princípio que esse 
trabalho devia ser feito pela CP. Eu tentei que a minha CP desenvolvesse esse 
trabalho. Eu tenho que reconhecer que qualquer um dos elementos não estava 
preparado, não sabia o que havia de fazer e embora tenha tido um elemento na CP 
que considero muito válido, muito interessado e prontos: inicialmente, na 
constituição inicial, por agora, entretanto, porque eram do Q.D.V. e foram saindo, 
tiveram que ser substituídos. E neste momento, graças a Deus, já há mais um ou 
dois elementos interessados em trabalhar. 

E.: Mas a respeito do que referes, isso foi uma experiência acumulada, reflectida, 
construída... 

R.. Isto foi uma experiência que teye de ser construída pelas dificuldades que eu fui 
encontrando. Estás a perceber? À medida que as coisas se foram desenvolvendo, o 
que é que acontece? Tu começas a deparar com um grupo de professores que é 
resistente e que está contra todo o sistema e contra todo o tipo de formação, porque 
está acomodado e não quer sequer fazer nada. E não sei se acontece isso no teu 
Centro, quer dizer, tu podes...tudo muito mais professores, mais deves notar. E 
depois há aquele tipo de professores que gosta da formação pela formação (não é?), 
que sente necessidade de se actualizar e de trocar experiências (outros pelo facto de 
se encontrarem uns com outros) e nota que eu também não vejo... eu acho que 
mesmo esses são aqueles que nós devemos aproveitar, por isto: porque eles devem 
sentir-se isolados. Eles, no fundo, e eu conheço esses que vão às reuniões, que vão 
à formação só para passarem aquele bocado de tempo com mais alguém... 

E.: Pelo menos aqueles que se encontram mais no interior eu sinto muito isso ... 
R.: As pessoas sentem essa necessidade. E isso vai um bocado de encontro ao eu pensar 

e sentir que os CFs (como o de (...), que é um centro com um número bastante 
reduzido de professores) mesmo sem ter número suficiente na legislação (isso está 
legislado: é preciso um número mínimo de docentes para se constituir um centro) 
penso que é um erro acabar com eles. E tu já viste, quer dizer, a afinidade que há 
entre os elementos do concelho, entre as várias escolas, e as experiências que há são 
totalmente diferentes das de (...), das do (...)... Embora esta troca também seja 
interessante e seja importante, às vezes, mas o conseguir criar alguma coisa dentro 
do concelho... 

E.: Mas nada impede que as pessoas criem intercâmbios, não é? 
R Ah! Sim, sim. Isso acho muito..., mas primeiro acho que é fundamental eles 

terem essa experiência no próprio concelho! Não é? Porque eles encontram aspectos 
da formação comuns e outros afinidades que não encontram, por exemplo; com os 
outros concelhos. 

E.: Nunca tiveste necessidade nenhuma de teorizar o teu projecto ou a tua prática? 
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R.: Não. Não vi grande interesse em fazê-lo. Achei que... eu sou muito mais prática que 
teórica. Aliás, eu gosto pouco de escrever. Não me perco muito... (ri-se). Portanto 
eu sei que há pessoas que fazem coisas lindíssimas no papel, mas depois na prática, 
enfim... 

2a parte 

E.: Quanto ao perfil do director do centro, depois de 2 anos e tal de experiência, sentes 
que tens ideias mais claras sobre isso? Tendo em conta os directores que conheces, 
as práticas que viste ... 

R.: Aquilo que eu penso é que, sem experiência nenhuma, é um bocado difícil a pessoa 
começar... prontos: acho que nós quando começamos, também porque era o ano de 
arranque, era novidade para todos... Também passa um bocado por isso: andávamos 
todos a aprender. Penso que andava a aprender o FOCO, andava a aprender o 
CCFC, acho que todos nos andávamos... E aí talvez tivesse sido mais fácil eu ser 
director sem grande experiência anterior, porque era uma fase de aprendizagem, 
digamos, comum a todos os intervenientes no processo e que praticamente todos se 
foram ajudando uns aos outros. O que eu penso é que neste momento em que as 
coisas já estão criadas e já estão a correr, assumir... claro que há sempre a 
experiência do que deixa o cargo e que a pode transmitir, não é?, e isso também já é 
um bom ponto de partida. Mas, por exemplo, uma pessoa que não tenha o mínimo 
de conhecimentos (que era o meu caso quando comecei)... quer dizer, fazer aquilo 
que fez a nossa gestora (ri-se), aceitar o desafio ... acho que é assim um bocado 
inconsciência a mais! 

E.: Tendo em conta o teu caso agora: imagina que continuarias como directora de centro, 
achas que sentes necessidade em te aperfeiçoar em alguns domínios? Ou não? O que 
é que sentias mais necessidade? Já pensaste nisso? Se não pensaste, tudo bem. 

R.: Já tenho uma experiência... Não. Por acaso nunca me debrucei sobre isso. Acho que 
eu vou-me tentando adaptar às situações conforme elas vão surgindo. Agora, estás a 
ver que as novas do PRODEP II acabam por ser ligeira... embora tenham poucas 
alterações, mas têm sempre alterações. Não é? Eu, por exemplo, estás a ver O 
CCFCP foi extinto, o que quanto a mim é um erro estarem a extinguir instituições já 
criadas e que seguian certo passos para chegar onde chegaram. Não é? E que já 
tinham ... iriam conseguir desenvolver... não digo que elas tivessem feito o trabalho 
da melhor forma. Mas concerteza que agora já não iriam cometer os erros que 
cometeram. Não é? Eles ao acabarem com um trabalho desse género e ao arrancarem 
com um outro todo de novo, porque eu penso que este que agora que tem um perfil 
totalmente diferente, ou pelo menos pretende ser diferente, pelo menos é o que eles 
dizem, eu não sei se vai ser benéfico para a FC, por exemplo esse tipo de atitudes do 
poder. 

E.: Como é que tu caracterizarias a formação que se deduz desses documentos? É uma 
formação que vai ser, digamos, adequada às escolas ou ... 

R.: A nova, aquilo que agora?... Ora bem: eu, talvez porque nota uma coisa: eu não 
consigo ..., eu entendo, aceito as regras deles. Aceito-as. E tento cumprir 
minimamente aquilo que me é exigido. Mas daí até me ficar por aquilo que eles me 
impõem (eles não impõem nada, digamos, sugerem), vai uma distância um 
bocadinho grande. Não é? Até porque, nota que em (...) e talvez porque também é 
um concelho diferente e as coisas são diferentes, são como são. Depois outra pessoa 
que venha a seguir a mim irá ter um trabalho diferente, se assim o sentir. Não é? A 
formação, tal e qual como nós a estamos a fazer, poderá não ser aquela que eles 
querem. Mas quanto a mim e acho que nós nisso devemos ser um bocado 
autónomos é aquilo que eu, eu e os colegas que estamos no centro, e mesmo os 
professores que eu contacto, entendem ser o melhor para o concelho. E daí... 

E.: Tens sido autónoma dentro deste quadro? 
R.: Dentro das limitações que tenho, acho que sim. Dentro das regras que eles me dão. 
E.: No exercíco das tuas funções de directora, dentro daquilo que te vou dizer, o que 

achas que tenha assumido uma importância decisiva para desenvolveres o teu 
trabalho.(ver guião) 
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R.: Eu acho que, em Io lugar, a minha experiência como professora. Não é? As 
necessidades que sentia de formação e aquilo que, pela formação que fui fazendo, 
aquilo que eu via que resultava ou não depois no dia-a-dia e que teria algum interesse 
para eu melhorar o meu trabalho. A experiência com directores de centro e 
nomeadamente este grupo que nós temos do Baixo Tâmega, que é um grupo um 
bocado restrito, digamos, e mesmo até a experiência que nós tivemos enqunto grupo 
mais alargado, da região Norte, também, acho que teve também uma certa influência 
no trabalho que fui desenvolvendo. 

E.: Portanto a CP. não foi importante? 
E.: Não muito. E vou-te dizer porquê: as CPs, tirando ... nota que eu agora tenho uma 

CP e vai ser hoje até a Ia reunião com um novo elemento da C+S (porque até agora 
quem esteve na CP, da C+S, era o presidene do Conselho Administrativo, muito 
pouco preocupado, talvez, também pela forma como trabalha e pela área que dá, com 
a parte científica, digamos e pedgógica da escola; percebes? Da formação dos 
próprios professores da C+S. Eles próprios também não têm muita necessidade de 
formação, porque acho que aí nos estamos mais ou menos sintonizados: estás a ver 
que há um curso para eles e inscreveram-se 3! Vai ter de haver outro tipo de 
sensibilização. Agora, em questão de CP. era esse elemento, os elementos do Io 

ciclo... depois a experiência e a educadora que havia, eram poucos elementos 
(elementos a menos) e um dos elementos que eu tinha na CP, por exemplo, esteve 
sempre com este tipo de posições: os CFs vão acabar; não sei o que é que nós 
andamos aqui a fazer; isto não tem ... é uma chaxada (era o termo que usava muitas 
vezes...), isto é uma forma de gastarem o dinheiro, quando o dinheiro acabar eles 
acabam com a formação — estás a ver o espírito de alguns elementos da CP.. 
Portanto, aí é impossível tu trabalhares! Ou tu acreditas ou pensas que estás a fazer 
um trabalho que na verdade... 

E.:... A oferta de formação foi toda construída por ti? 
R.: No fundo. Acabou por ser um trabalho, muitas das vezes, um trabalho solitário. Eu 

estou a tentar que não seja. E tento, pelo menos, que os novos elementos que vão 
entretanto criar-lhes, digamos, incentivos para eles colaborarem mais. E nota que 
estes novos que agora entraram, pelo menos estes 2 últimos, tirando essa educadora 
que eu falei, que esteve inicialmente, conseguem ter outra visão já da formação em 
si, conseguem... até porque são professores que estão no projecto (uma delas). 
Acho que este tipo de trabalho ajuda-os muito a eles entenderem melhor o que é a 
formação, a auto-formação e a necessidade de formação. 

E.: Quais foram os maiores obstáculos/dificuldades que sentiste nestes 2 anos? 
R.: Olha: o primeiro e talvez aquele que ... um dos que me preocupou mais: o da parte 

financeira da escola-sede. A parte de gestão, digamos, porque a escola em si não 
conseguiu entender muito bem qual o seu papel na formação; não e? Também não 
tinha pessoal talvez à altura, inicialmente; embora o pessoal seja o mesmo, mas pelo 
menos, agora quer! E inicialmente não queria! Foi-lhe imposto, digamos, um tipo de 
trabalho que eles dizem não terem sido consultados para..., como não foram 
remunerados e passaram a ter um acréscimo de trabalho, também não aceitaram. E 
daí, eu, por exemplo, inicialmente, sempre que quis qualquer trabalho de índole 
administrativa, eu que não sabia sequer escrever à máquina, neste momento escrevo 
à máquina, faço trabalho no computador, faço tudo! Acho que uma das maiores 
dificuldades foi precisamente não haver estrutura! Embora eles queiram uma escola-
sede para ter essa estrutura, mas as escolas-sede não estavam também preparadas 
para fornecerem certo tipo de trabalhos que elas deveriam assumir. E essa foi a maior 
dificuldade. Pelo menos a inicial. Agora está tudo mais ou menos... 

E.: ... Não consegues identificar mais nenhuma? 
R.: Em questões pedagógicas? Em questões de ... Olhe: uma das dificuldades que eu fui 

sentindo foi os professores estarem revoltados com a formação presente. Não 
querem ser obrigados. A imposição que lhes foi feita para eles poderem progredir na 
carreira terem de ter os créditos — pelo menos na sua maioria, não é? — É como 
digo: há sempre alguns que o fazem mesmo independentemente de precisarem até de 
créditos para progressão na carreira. Fazem-no, porque já o faziam habitualmente. 
Mas esse número é bastante reduzido. E daí, também ser muito difícil, às vezes, não 
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digo convencê-los, mas pelo menos sensibilizá-los de que a formação é mais do que 
a obtenção de créditos. 

E.: Mas esta história da obrigatoriedade, de identificar a formação com créditos ... 
transformação da formação mais numa obrigação do que num direito... 

R.: E eu penso que os professores..., que se começou também de uma forma um bocado 
errada. Devia-se ter começado por incentivar os professores a eles terem ..., quer 
dizer: incentivá-los com outro tipo de condições de trabalho (não sei... ), outro tipo 
de escola... Na verdade, o que muitos me dizem é que "o dinheiro que eles andam a 
gastar com a formação, com isto ou com aquilo, se gastassem a equipar as escolas, 
se gastassem em ... estás a perceber? Eles arranjam sempre... Eu penso que é uma 
das coisas, era importante era fazer-se as duas coisas! 

E.: Era um pouco reequacionar esse problema. Sentes que a tua prática efectiva esteve 
sempre próxima da tua forma de estar, da tua forma de pensar, de agir? Nunca 
estiveste aqui violentada? 

R.: Não. Isso não me sinto. Até porque eu, nesse caso, já tinha desistido. Já tinha 
desistido mesmo. 

E.: Sentes que (pelo menos eu senti no que disseste há pouco) há maior receptividade, 
talvez pela própria tradição e natureza do concelho, junto dos professores do Io ciclo, 
portanto é que que te sentes bem?... 

R.: Quer dizer: eu sinto que com eles trabalha-se muito melhor. Talvez porque eu 
também sou professora do Io ciclo. Mas mesmo assim e em questões de trabalho e 
mesmo de formação e de sentirem a formação e de se entregarem..., acho que os 
professores do Io ciclo têm características mais... próximas do que é o ensino, do 
que é a formação, do que ... prontos ... têm outra forma de estar. 

E.: Em relação aos formadores não sentiste um obstáculo grande na construção da 
oferta? (A necessidade de formadores). 

R. Sim, Mas como eu pensei inicialmente começar por fazer a formação (e talvez pelas 
características do próprio concelho) com formadores da terra e eu comecei com o 
F... e com o C ... 

E.: ... Agora com esta norma o F... pode fazer (em alguns domínios) mas o C... tenho 
dúvidas... 

R.: Nota: com esta norma... O F..., pode! O C... pode, como é escritor e acaba por 
ter... entra nos tais currículos... 

E.: Esperemos que sim! 
R.: ... Malfeito fora se eles... 
E.: ... De qualquer forma é um risco! 
R.: Sim. E um risco. E nota: eu tenho sempre dificuldade em encontrar às vezes 

formadores para determinadas áreas, principalmente para algumas áreas, como as 
áreas de expressão e os professores sentem até bastante necessidade de formação 
nesses campos. Porque em (...), a não ser os professores do 2o ciclo, o 3o, não há 
outro tipo de ensino — o secundário só existe na C+S de (...); não temos em (...): 
nós só temos até ao 3o ciclo. Mas tirando isso não tinhas depois professores também 
que te fossem ministrar essa formação, no concelho. 

R.: Em relação à legislação: não sentiste dificuldades? 
E.: Normalmente tento cumprir minimamente aquilo — e acho que o tenho feito —, 

aquilo que eles pedem, digamos, e há coisas que são ultrapassáveis, também, com 
facilidade. 

3a parte 

E.: Pensas recandidatar-te? 
R.: Eu, recandidatar-me, não! 
E.: Pensas ficar directora de centro? 
R.: Para já não estava a pensar ficar como directora do centro. É evidente. A partida, por 

acaso, e nesta conversa que tivemos o facto de ser renovável e o ter de desisitir, 
talvez, por uma questão um bocado pessoal — eu nunca desisto de nada! Acho, quer 
dizer, faz parte um bocado de mim: desistir não está muito nos meus horizontes, seja 
do que for. Acho que depois de assumir, acho que devo tentar... só se não for 
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mesmo capaz (ou me sentir incapaz) e, nesse caso, também não era tão masoquista 
para estar aí a ... Mas, sendo assim, ainda não sei qual vai ser o meu futuro. Eu 
pensei que, à partida, em 95, estaria liberta de qualquer compromisso com o centro e 
nesse caso não me voltava a candidatar. Não, porque ... quer dizer: acho também 
que deve ser dada oportunidade a outro, porque alguns pensam até que o trabalho é 
assim tão fácil e que as pessoas que estão à boa-vida; portanto, eu acho que eles até 
deviam assumir, que era para ver até o trabalho que se desenvolve. É que eu a dar 
aulas não trabalho até às 2 e 3 da manhã com muitas das vezes tenho de o fazer no 
centro. Acho que isso passa por todos nós. 

E.: Mas se te candidatasses estavas a pensar introduzir algumas mudanças em termos de 
linhas orientadoras para a formação do concelho? Ou mantinhas a mesma posição 
que mantiveste até aqui, as mesmas ideias... 

R.: Eu penso que no fundo não ia alterar muito aquilo que tenho feito. Claro que vão 
surgindo sempre ideias novas, outras formas de estar ... e podem até aparecer 
...nota que com este tipo de trabalho que nós fazemos, projecto, é natural que até 
venha a haver necessidade — e eu por acaso inicialmente até pensei nisso, enquanto 
o C.C. estava formado, candidatar-me por exemplo ao... fazer formação por Círculo 
de Estudos ou por... aqueles módulos, oficinas de trabalho... pronto: isto ir-se-ia 
adaptar um bocado a esse tipo de formação, mas pela viabilidade que eu encontrei 
acho que a formação iria continuar a ser FC mesmo, embora dando a tal volta que eu 
há bocado falei. De uma maneira geral isto ... 

E.: Para continuar a desempenhar estas funções: há domínios do saber que tu achas que 
tinhas que aprofundar ou prescindes deles? 

R.: Eu acho que há.coisas que ... prontos: nós não temos tido formação para Directores 
de centros e eu acho que acabava por ter o seu interesse. Mas a formação que temos 
tido é aquela que nós próprios vamos fazendo, com as reuniões que vamos tendo, 
com os encontros que vamos fazendo. 

E.: Mas vias uma formação feita por quem? 
R.: Eu até não sei se era uma formação feita por alguém, porque eu não penso que isso 

fosse o mais importante. Senão estamos a cair no erro que eu não ... 
E.. Podias pensar como alguns dizem, sei lá, formação na universidade ou tipo DESE ou 

uma formação especializada... 
R.. Eu acho que essa formação não iria ter grande utilidade. Não sinto que essa 

formação fosse ter grande utilidade. Olha, eu vejo que a formação, por exemplo, nós 
fizemos um protocolo entre estes vários centros (e tu estiveste com o F... e não sei 
se ele te falou nisso?...) e intensificar um bocado mais este tipo de reuniões que nós 
temos, alterando certas regras das reuniões — nós, no fundo, acabamos por nos 
encontrar poucas vezes — e acabamos por também ir desenvolvendo alguns 
trabalhos mas não aqueles que depois nos dariam outro tipo de visão das coisas e 
levariaa outros trabalhos. Porque também ainda estamos numa fase mais ou menos 
inicial. Quer dizer: nós temos 8 ou 9 reuniões. Se fossemos para formação mesmo 
eu acho que, entre centros, por afinidade, nós é do Baixo Tâmega porque temos 
algumas afinidades, porque os concelhos são idênticos e têm características mais ou 
menos comuns, nós conseguíamos talvez uma auto-formação, é natural que 
houvesse um centro que tormasse isso como... pronto: ser ele o dinamizador, 
digamos, dessa formação, ser ele o impulsionador desse tipo de actividades, mas ia 
mais para esse tipo de formação. Eu não vejo que a formação nas universidades 
fosse resultar...; assim como não vejo que ela vá resultar para os formandos dos 
CFs — para esses muito menos! Não é? Porque para nós ainda era mais ou menos 
pacífica. Para eles nota que deixava de ... então,olha eu quase diria: eles voltavam 
àquela formação contínua que já tiveram, que nos mandavam os papelinhos lá todos 
muito bem numeradinhos, aqueles dossiers que nós constituíamos e que depois 
nunca eram abertos. 

E.: ... Foi das melhores coisas que foram feitas ... 
R.: ... Sim... E que tinham trabalhos interessantíssimos, mas que não foram 

acompanhados. Porque esses trabalhos teriam interesse se... 
E.: Eram acompanhados (não sei se te lembras?) pela televisão. 
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R.: Pronto. Mas nota que se esses trabalhos tivessem sido acompanhados no terreno 
com grupos de professores que se debruçassem sobre — não digo em Conselho 
Escolar, porque normalmente raros são os CEs, que funcionam. 

E.:... Houve alguns CAPs que fizeram isso. 
R.: ... Mas se tivessem aproveitado grupos de pofessores que quisessem autoformar-se 

usando, precisamente, esse tipo de formação contínua, porque não? Acho que até 
teria o seu interesse. Agora eu também penso que isso não é suficiente e acho que é 
muito mais importante o contacto que as pessoas têm umas com as outras... a forma 
como elas às vezes, se quiserem — têm que querer, não é? — juntar alguns 
Conselhos Escolares e fazerem autoformação, que acaba por ter mais interesse do 
que teria, por exemplo, se eles fossem para uma Faculdade receber formação. 
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Protocolo de entrevista com o Director E 

Esta entrevista decorreu no gabinete do director do centro. Seguiu-se a uma 
pequena conversa (troca de experiências) sobre o processo e formação iniciado 
em 1993. 

E.: Quais os factores que estiveram na base da tua candidatura a director do centro? 
R.. Ora bem, portanto; foram os filhos da casa, não é?: um dia entrei no café e o Io ciclo 

achou que deveria ter uma representante a concorrer ao CFP como Director do 
Centro. E acharam que eu era a pessoa indicada. E insistiram comigo na véspera de 
acabar o prazo para eu apresentar a minha candidatura. Para lhes fazer a vontade e 
porque realmente achava que o Io ciclo devia estar representado, eu concorri. Mas 
completamente convencida de que não seria seleccionada, porque eu sabia que havia 
mais pessoas que concorriam de outros ciclos. Portanto, foi mesmo assim, numa de 
"está bem!" Vou fazer a vontade às colegas". Mais nada! 

E.: Houve mais candidaturas? 
R... Mais 6. Todas do secundário e do preparatório. 
E.: Tinhas algumas expectativas em relação às funções que ias desempenhar? 
R.: Não. Quer dizer: eu como já era directora de uma escola há 9 anos, pensei: directores 

CF deve ser uma coisa parecida com directora de escola, embora noutros moldes. 
Vocacionada para outro sector. E pensei que, como eu era capaz, como tinha sido 
capaz e achava que tinha cumprido a minha obrigação como directora duma escola, 
pensei que também era capaz de chegar aqui e fazer um trabalho razoável. Mas como 
te digo, quando eu concorri pus de parte completamente a ideia de que ia ser aceite. 
Nunca pensei que fosse aceite. Conheço o ambiente aqui, sei que são um bocadinho 
todos cheios de pergaminhos e embora eu tivesse a licenciatura, e muita gente sabia 
que eu a tinha, mas eu era professora do Io ciclo. E isso contava muito ... 

E.. Tinhas alguma ideia sobre o perfil de um director do centro? 
R.: Não. À partida nunca tinha havido um director de centro. Nunca tinha havido - não 

tinha! Mas pensei ...: quando eu concorri pensei assim: bem, isto é formação, já 
tinha trabalhado num... num CAP, já tinha colaborado muito com o NAP, também; 
trabalhei com a F... muitos anos. Já tinha feito também sensibilizações em acções de 
formação ... Imaginava que ia ser por aí! Portanto e achava que era capaz de 
trabalhar nesse sentido, mas julguei que ia ser muito diferente do que depois foi. Eu 
tinha uma ideia completamente diferente. Eu achava que realmente que era tudo nessa 
ordem, eu tinha trabalhado e tinha gostado, tanto no CAP como no NAP. 

E.: Nunca pensaste que ia ser tudo tão regulamentado... 
R.. Nunca pensei que ia ser uma coisa assim tão administrativa. Portanto, pensei que era 

mais pedagógica, mais de trabalho, mais ... E mais tarde vais ver que é muito 
diferente. 

E.. Qual era a tua experiência na área da formação contínua? Trabalhaste no Cap... 
R.: Eu fui delegada pedagógica aqui no concelho em 75/76. Fui delegada pedagógica e 

como tal fui eu que fiz aquelas acções de formação que ... , sobre os novos 
programas... sempre tive muita facilidade de ligar com os colegas, talvez porque eu 
sou uma pessoa que todos me conhecem e aceitavam-me bem; portanto, os colegas 
sempre me aceitaram muito bem e portanto sempre gostei de trabalhar nessa área, 
assim. Depois, mais tarde, quando aqui se formou o CAP ligado à F... da "DREN", 
sempre que faziam qualquer coisa eu alinhava nisso. Colaborei sempre, tanto quando 
se fazia qualquer acção tipo formação colaborava na organização como depois 
colaborava no que fosse preciso. Portanto, sempre ajudei nessas coisas todas. 
Sempre gostei de tudo o que ligasse à formação. Claro que eu depois fui fazendo ao 
longo do anos, também fiz muita formação, pessoalmente, e achava que era capaz. 

E.: Quando te candidataste tinhas algum projecto específico? 
R.: Não. Não tinha: Não podia ter. Porque fui apenas responder às solicitações dos 

professores que queriam que eu os representasse. Mais nada. Não pensava ainda 
nada assim a sério. Tanto não pensava que nem tinha dito em casa que tinha 
concorrido. Quando recebi a carta a dizer que tinha sido escolhida baralhou-me, 
porque nem sequer ao marido tinha dito. 
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E.: Tinhas alguma ideia, no sentido de juízo crítico, sobre a Formação de Professores até 
essa data? 

R.: Ora bem: eu tenho a minha ideia sobre a formação de professores. 
E.: Não é bem isso ... tiveste uma vida profissional completa!... 
R.: O que é que eu achava sobre a maneira como ela foi feita? Ora bem:sim, muito e 

sempre metida e a frequentar acções de formação. 
E: Frequentaste, passaste, por todos os movimentos existentes antes e depois do 25 de 

Abril. 
R.: Sim. Tudo, Tudo isso, sim. Antes e depois do 25 de Abril. E eu achava duas coisas 

que não estavam muito correctas. Primeiro: era um bocado a forma como essas 
acções eram feitas que impediam, nem todas as pessoas tivessem acesso a elas, e 
isso limitava muita gente que não tivesse possibilidades económicas, ou até 
familiares. Pronto! Depois, as coisas não eram bem, às vezes, o que a gente pedia: 
era o que nos ofereciam. Então, a pessoa...ia! Porque sente que é alguma coisa, não 
é? Eu fui a muita acção de formação que não era assim aquilo que eu queria mas era o 
que havia naquela altura. Mas também havia uma coisa muito complicada que 
quando a gente concorria a acções na escola do Magistério Primário, não se entrava 
com facilidade! Aquilo era uma espécie de ghetozinho que 1/2 dúzia de pessoas ali à 
volta, muito perto da escola e que ocupavam os lugares; e raramente também chegava 
a formação aqui ... Entretanto eu achei que quando apareceu o CAP, que as coisas 
modificaram um bocadinho e já foi melhor. Porquê? Porque já a formação veio ao 
local. Portanto, vinham os formadores e eu lembro-me de fazer acções sobre Meio 
Físico e Social, Português, Matemática, já aqui. Em que vinham formadores doutros 
lugares aqui e então era outra coisa. Tinha uma coisa muito boa que eu achava e que 
agora já não tem: fazia formação quem queria, ninguém obrigava ninguém a fazer 
acções de formação. E eu acho que isso era muito mais positivo. 

E.: Nessa confusão toda quando soubeste que eras directora do centro sentiste 
necessidade de te formares e de te informares em alguns domínios específicos? 

R.: Ai, havia! Ui, Deus Meu! Para começar, em contabilidade Pública (ri-se), que eu tive 
que me virar. O problema é este: eu não gosto de ser responsável por uma coisa que 
eu desconheço! Como é que eu podia estar por trás e responsável por uma memória 
descritiva de uma acção, por uma candidatura de uma acção se, para mim, aquilo era 
chinês? Porque, como sabes, nas escolas primárias isso não existe. 

E.. Espera aí, que isso já é um fase posterior. Eu queria saber antes, antes de saberes 
isso tudo, no domínio pedagógico, se tinhas algumas preocupações de formação 
pessoal para poderes dar corpo a um projecto ou a uma ideia que tivesses. 

R.: Não tive quase tempo para pensar nisso. Eu não tive tempo, porque como concorri e 
.não me passou pela cabeça que seria seleccionada, desliguei completamente. No dia 
em que recebi a carta e para aparecer aqui e começar a trabalhar, eu fui apanhada de 
surpresa. Porque não acreditava. Ora, não tive sequer tempo para pensar, porque eu 
não punha essa hipótese. Como não punha essa hipótese, tudo bem. 

E.: Mas quando te saiu não ficaste assim: e agora que vou fazer? 
R.: Ai, fiquei muito baralhada...E agora: como é que me mexo? Agora, também eu tinha 

confiança, que eu já conhecia aqui a escola, conhecia bem a presidente do CD., 
conhecia a F... 

E.: Mas não raconalizaste a candidatura de formação? Aquilo que sabias já chegava para 
tocar nesta banda, era isso? 

R.: Não, de maneira nenhuma. Não, não chegava, não. Mas também compreendo, eu 
também quando apareci como directora de centro eu desconhecia até bastante o que é 
que eu ia fazer; o que é que era ser Directora do Centro? Isso para mim, era 
completamente desconhecido: não imaginava. E por essa razão é que houve depois 
que fazer muitos acertos e por aí fora. Porque eu não imaginava, afinal, o que era ser 
director de centro de formação. 

E.: Por isso mesmo é que eu queria saber se, na altura, tinha uma reflexão sobre isso? 
R. Não, não imaginava. 
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2a parte 
E.: Tendo em conta estes dois anos de trabalho, hoje tens alguma ideia sobre o perfil que 

um director de centro deve ter? Eu não sei se, tendo em conta este grande peso 
burocrático e administrativo, se as pessoas devem privilegiar mais essa área ou, pelo 
contrário, devem privilegiar a outra, mais científica e mas pedagógica. 

R.: Ora bem, eu vou dizer uma coisa que tem que anteceder esta parte toda. Ao fim 
destes 2 anos, qual o perfil do director? Se a formação fosse aquilo que eu acho que 
devia ser, o perfil devia ser um. Com a formação que está aqui, o perfil parece ser 
outro. Eu vou explicar: eu quando aceitei vir para Directora de centro havia uma parte 
que eu tinha na minha cabeça que era, ora bem: é um centro de formação de 
professores, as pessoas vão todas colaborar, porque as pessoas querem isto. 
Portanto, eu não sabia como é que se tinha organizado este processo. Portanto, 
imaginei como quando trabalhei com o CAP os professores também apareciam, todas 
contentes, e trabalhávamos a sério! Eu pensei: bem, eu vou para lá, os professores 
estão todos empenhados nisto nas escolas, então... isto vai ser uma maravilha. E 
então eu idealizei, eu pensei que o director do centro seria uma pessoa que iria 
estabelecer e fazer uma coordenação desses movimentos. Repara: eu vim para aqui 
vocacionada mais para me mexer mais na prática pedagógica. Nunca pus problemas 
de dinheiros nem de financiamentos. Ora bem: mas tudo saiu ao contrário do que eu 
imaginava! Quando aqui cheguei havia um movimento do centro a querer puxar os 
professores, mas os professores longe do centro. Portanto, não havia ninguém a 
pedir formação mesmo e a juntar-se para estudar, para se formar! E o director seria 
... Eu cheguei a dizer na Comissão Pedagógica: e afinal, o que é que nós estamos 
aqui a fazer? O que é que eu sou? Eu cheguei a um ponto que não sabia... e ainda 
hoje eu pergunto o que é que eu sou, o que é que eu faço. Porque se eu fui director 
de um CF que era de Associação de Escolas e se as escolas não estão associadas ... 
eu acho que à partida... Pronto: o perfil do director: eu quando vim para aqui (e isso 
é verdade) eu pensei sempre que vinha funcionar pedagogicamente. E foi tudo ao 
contrário. É tal a sobrecarga que há administrativa que o pedagógico perde. Deixa 
quase de exisitir. A gente vem, aqui na reuniões e na CP., idealiza sensibilizações e 
isto e aquilo... 

E.: Quer dizer: pelo que me estás a dizer, cada vez mais as pessoas devem ter mais um 
perfil gestionário (no sentido administrativo), do que um perfil académico e 
pedagógico? 

R.: Eu acho que sim. Para fazer estas funções que eu estou a fazer bastava aí um técnico 
qualquer, para fazer isto não se precisa de um director de centro nem de um concurso 
como foi feito, com tanto rigor, nem olhar paa o currículo da pessoa. Não vale a 
pena. Desde que saiba fazer contas, preencher papéis e passar no computador... tudo 
bem. Não é isso que eu vinha fazer. E eu disse a elas e é verdade: eu podia querer 
continuar e não quero, porque também me desiludiu. Não é aquilo que eu queria 
fazer. Não é aquilo que eu gosto de fazer. Não gosto disto! Eu não gosto de ser 
contabilista. 

E.: Tendo em conta isso, o que é que consideraste como importante para o desempenho 
das tuas funções? (...) 

R.: O que me ajudou mais nisto tudo, portanto, a desempenhar estas funções para as 
quais eu não gosto, portanto, foi as nossas reuniões de directores (que me ajudou 
imenso), nomeadamente as nossas reuniões de nível mais reduzido ((...) e (...)). 
Depois fui ao (...) falar com o F..., fui a (...) falar..., quer dizer: quando eu achava 
que me sentia aqui a navegar, eu pegava no carro, punha os pés ao caminho e ia 
procurar um colega que eu achava que estava a fazer as coisas como eu achava que 
deviam ser feitas. Claro que a minha Comissão Pedagógica também colaborou 
imenso para ajudar a colmatar toda esta situação que não tem por onde se lhe 
pegue... Portanto, acho que foi mesmo um trabalho de equipe que me ajudou a 
aguentar estes 2 anos, porque sozinha eu tinha-me posto a andar há muito tempo. 

E.: Referiste há pouco que tinhas ideias sobre como deveria ser a FC. Chegaste alguma 
vez a escrevê-la? Em termos de projecto com elaboração teórica. Ou não? 

R.. Não. Propriamente dito. Aqui nas actas do centro há essas observações feitas por 
mim. Em que eu acho que isto está tudo errado e que não é assim que faz. 
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E.: Como é que caracterizarias as tuas ideias sobre a formação? 
R.: Eu, eu ... o que eu penso que deve ser a formação de professores. Desde sempre, eu 

acho que o professor no seu dia-a-dia deve, quando sente, quando lhe falta, quando 
precisa de qualquer coisa sente essa falta. E deve exteriorizá-la. E depois, com outros 
pares, com outras pessoas juntarem-se para tentar resolver esse problema. Tanto no 
aspecto de necessidade de mais conhecimentos como até de práticas pedagógicas 
entre eles. Isto é que é que eu acho que é a formação dos professores. Agora, 
também acho que os professores, eu também acho, eu sou contrária a esta história de 
avaliar essas áreas que estão aí porque não concordo que um professor de 
Matemática venha receber a Matemática. Um professor, por exemplo, eu leio 
diariamente o jornal, porque acho que tenho de estar dentro do contexto do meu país 
(económico, desporto, político). E acho que o professor também não pode ser só 
uma pessoa que só sabe da sua disciplina. Tem de abarcar todo um certo número de 
coisas, até prque os nossos alunos, dentro das nossas escolas têm também já um 
leque... portanto, não basta um professor que saiba só uma coisa. Mas que ... eu 
acho que é mais proveitoso este trabalho, que vi fazer isso bem feito, como se vê, 
por exemplo, no secundário, que é os professores se juntam ainda hoje (eu tenho 
visto os colegas se juntarem), independentemente das acções com créditos para, no 
dia-a-dia, se prepararem e se formarem e trabalharem e chegarem a melhorar meios 
para depois realizarem o seu trabalho na escola. Eu isso acho que é a formação. 

E.: Achas que o secundário tem condições para fazer isso? 
R.: Eu não sei o que é que se passa no secundário. Mas qualquer coisa está errada, 

porque aqui o centro tem tentado tudo até para haver uma ligação entre ciclos: no dia 
do professor, .no fnal do ano uma festa, etc. e tal. O Io ciclo aparece em grande 
percentagem; o 2o ciclo já treme, mas o 3o ciclo, realmente não aparece. Acho que ... 
eu posso estar errada, posso pensar mal, posso pensar que eles que se sentem assim 
muito doutores e que já sabem tudo, não é? Se bem que eu conhecço aqui do 
secundário, meia dúzia de professores que têm outra visão. Porque, até pela maneira 
como eles se abeiraram do CF:, procuraram determinada formação esta não quero, 
aquela interessa ... Outros, não! Outros, andam aqui todos muito emproados e não, 
não é fácil. Eu não sei porquê, mas não é fácil eles..., até porque têm uma coisa 
diferente de nós: trabalham 3 horas e fazem outro por fora e tal ... E nós, no Io ciclo, 
as coisas são um bocadinho diferentes, não é? É diferente. É uma coisa 
completamente diferente, mesmo o ambiente de trabalho é completamente diferente. 
Tive muitas dificuldades em adapatar-me, nos primeiros tempos a isto, a este 
contexto. Agora já, já ... agora tenho um bocado de dificuldade, às vezes, em ver-me 
noutro. Mas custou-me um bocadinho a ligar-me a isto. Acho que o Io ciclo e o pré-
primário (e então aqui no concelho...) trabalham muito melhor e são pessoas muito 
mais interessadas em formação e em querer evoluir e ser ... actualizar-se, em 
juntarem-se para perguntar, em "vamos ver como é que isto se faz..." Tanto é que 
ainda há dias umas colegas do Io ciclo vieram ter comigo "como é que é? Não nos 
arranja aí um encontro com a Ana Ramos e fazermos o "Jean qui ri" novamente?" 
Nem pensam em acção de formação. Sabem que isso que não dá (não é?). Não é 
uma prioridade. E eu vou telefonar à Ana Ramos, para saber se realmente é possível 
ela vir cá, porque eles aparecem: ao sábado, ao Domingo.... 

E.: Esse projecto de formação que tens, partilháste-o com mais alguém, nomeadamente 
com a CP? 

R.: Sim, sim. É como te ia dizer há bocado. Eu aqui nunca funcionei mesmo uma pessoa 
isolada. Mesmo no dia-a-dia vêm para aqui dirigentes da escola, vivemos os 
problemas todos em comum: vamos fazer isto! Vamos fazer aquilo. Aqui este centro 
funcionou nesta ordem, mais uma equipa. 

E.: Mesmo a própria construção da oferta de formação, também foi assim? 
R.: Mesmo ! Tudo feito assim! Vamos lá a ver se ... porque nós fizemos assim: nós 

fizemos, em cada ano, uma sondagem aos professores todos. O que é que eles 
queriam. Nas várias escolas. Toda a gente nos mandou uma folhinha a dizer: nós 
queríamos formação nesta área, nesta e nesta. Foi engraçado, por exemplo, agora, 
para arranjar formadores para essas áreas não fui eu sozinha. Tu vais contactar 
fulano; tu vais contactar cicrano ... o grupo da CP. comigo, dividimos as tarefas e 
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... sozinha não; e também não sou imensa, não é? E então dividimos tarefas. Assim e 
com muita facilidade. 

E.: Quais as maiores dificuldades ou obstáculos que encontraste durante este tempo todo? 
R.: Primeiro, dificuldades mais práticas. Precisei de utilizar o computador, porque, sei 

lá, era um instrumento de trabalho que eu nem sequer sabia abrir. E como sou um 
bocadinho arrojada e tenho a mania de entrar na aventura comecei a usá-lo. Agora fiz 
uma acção de formação, mas quando fiz a acção de formação eu já o usava. Na 
óptica do utilizador eu já utilizo bem o computador, porque fui tentando, porque eu 
senti uma necessidade... (senão estava tramada!). Eu não podia estar à espera de 
ninguém, eu não tenho aqui funcionários comigo, eu é que lanço as acções no 
computador, eu é que faço coisas no computador, pronto: tive que aprender mesmo. 
Depois de muita coisa prática então também tive que aprender, mas a sério e então 
dediquei-me a sério. E como gosto muito de Matemática (fui sempre muito boa 
aluna), dediquei-me à contabilidade. Portanto, eu hoje discuto com este e com 
aquele... nas las reuniões a que nos íamos e que falávamos das acções, etc., aquilo 
para mim era tudo igual ao litro! Eu tinha que levar o F... comigo porque as pessoas 
falavam e como eu estava habituada a uma contabilidade de escola, que é 
completamente diferente, é muito simples, eu nem sequer..., eu não tinha 
dificuldade, porque eu também não sabia. E quando uma pessoa não sabe nada não 
tem, não tinha dificuldade, porque eu também não sabia. È quando uma pessoa não 
sabe nada não tem dúvidas! E eu ia para o Porto, eles falavam não seu quê... Eu não 
gosto de estar a navegar em águas que eu não conheço! E então fui para a secretaria; 
meti-me com a senhora da secretaria; com eles os dois do conselho administrativo; 
fui perguntar a outros lados; quis saber como é que era. Comecei a 1er aquela história 
... Hoje, eu já vou a qualquer lado e já discuto, já sei o que estou a discutir. 

E.: ... Portanto, a questão financeira ... 
R Financeira; a informática... e uma das que eu não consigo ainda resolver é fazer 

entender aos professores do concelho que o centro é um local deles. Isso para mim, 
no meio disto tudo, era o mais importante. Era que os professores sentissem que ..., 
membros..., construtores do seu processo de formação. E custa-me muito; eu tenho 
ido às escolas... vou aqui, ali e acolá; vou à sala dos professores: converso com um, 
converso com outro; depois também tenho sentido uma dificuldade muito grande que 
é ... um elemento da CP. que representa as escolas do 2o ciclo, dá-me a sensação até 
agora, pronto: houve aqui uma escola que já vai no terceiro; outra também já vai no 
terceiro; e não sei como é que foi escolhido, não foi bem escolhida e tive que repor a 
situação, porque achei que não estava bem e eles agora escolheram, realmente, um 
elemento do Conselho Pedagógico. Mas dá-me a sensação que a CP (alguns 
elementos) acham que não têm de fazer nada. Quando eu entendo que a CP. deveria 
na sua escola ser mesmo o elo de ligação com o CF. E o problema está aqui: a Escola 
Secundária, quando agora vimos as candidaturas e fizemos as inscrições, vários 
professores da Escola Secundária, não entregaram ao sue representante, mas vieram 
aqui entregar directamente. Quando no boletim ia que as Escolas Preparatórias e 
Secundárias entregariam ao seu representante e as outras escolas às directoras de 
escola que, por sua vez, as entregariam ao centro. E eles não fizeram isso. Portanto, 
também essa falta também de empenhamento acho que é falta de empenhamento 
(também isto é assim tão confuso que eles também acabam por não se empenhar). 
Depois não há, aqui no centro, não há aquela imagem perfeita do que a escola quer, 
do que a escola precisa e depois as pessoas também não têm a imagem do que o 
centro é. E isso é difícil; torna-se um bocado complicado. 

E.: Prática efectiva e ideias pessoais: que relação? 
R.: Ora bem: eu não concordo com esta maneira ... com esta estrutura toda! Das escolas 

e quase de tudo, começando por discordar pela turma como isto foi feito, no início 
(está aí dito), também não concordo com este financiamento assim. Acho que isto 
vem subverter todo este processo aqui. Não concordo com os créditos para a 
formação. Acho que o professor que devia vir para a formação porque senta 
necessidade de se valorizar. E 99% vem mas é atrás de um certificado, senão não 
vinha. Depois, isto são as dificuldades que são mesmo visíveis, aqui. Que a gente 
sente dificuldades. Eu não concordo absolutamente nada com isso. Também não 
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concordo que..., eu achava que era assim: primeiro, era preciso que isto fosse 
independente, tivesse uma estrutura toda independente. Não estivesse ali dependente 
duma secretaria que está sobrecarregada de trabalho, que não me veja como chata 
quando eu quero as coisas (e não é má vontade da parte das pessoas da secretaria, 
que são simpáticas); simplesmente, eles este ano perderam 4 elementos e passado 3 
ou 4 dias deram-lhe 4 que não percebiam nada daquilo. Deram-lhe cabo da vida deles 
ali dentro; e a minha — eu também apanhei por tabela! Eu, às vezes, quero as coisas 
para mandar para o correio a tempo e horas e não mando porquê? Porque não 
consigo, não chega ... eu ando com tudo para a frente e depois emperra. Emperra, 
porque realmente as pessoas não têm capacidade. Ora bem: se isto fosse uma 
estrutura diferente, em que centro fosse uma entidade mesmo a sério, jurídica ou lá 
como é que era, e fosse ... tivesse uma dotação de tanto, eu achava que era muito 
mais enonómico ... Eu fazia estas acções todas que tenho aqui com muito pouco 
dinheiro. Eu tenho já o equipamento todo, não é? Ora, eu praticamente, de 
equipamentno não preciso de muita coisa já! Com o formador e pouco mais (o 
material dá de umas acções para as outras — a gente tem aí muito que sobrou)... 

E Uma estrutura deste tipo obriga a que as pessoas gastem dinheiro sem 
necessidade. 

R.: ... É! É o que eu digo. E depois é tão burocrático, tão burocrático que eu, por 
exemplo: vamos imaginar: que eu, às vezes, podia ir comprar uma impressora, 
p.ex., ao Jumbo ou à Makro, por muito, muito menos dinheiro, do que àquelas 
empresas a quem eu peço as tais propostas. Porque elas depois pegam-se com as 
propostas, não é; e eu só posso ir comprar ali; não posso ir... e eu com metade do 
dinheiro ia ali a qualquer lado, trazia uma impressora que fazia o mesmo efeito e esta 
burocracia queestá aqui à volta disto... Eu achava que era assim: o Centro tinha uma 
dotação tal; e geriam esse dinheiro. E no fim eram responabilizados por esse dinheiro 
... e eu acho que a CP. e o centro, de trabalhassem a sério, assim de facto faziam as 
coisas muito mais bem feitas, muito mais responsabilidade e o resultado seria muito 
melhor. Porque nós íamos buscar... Por exemplo: uma coisa (que é praticamente 
quase impossível; agora, este ano, já é), os círculos de estudos que, para mim, pelo 
menos a nível do Io ciclo, é uma das coisas que tem dado um resultado. Ninguém 
propôs em 93, não é? Porquê? Ou pouca gente pegou, porque eles no Foco diziam 
que a gente não podia pegar, porque depois não havia..., não, estava regulamentado 
ainda. E agora estou aqui a fazer uma, mas da-me muito mais trabalho, quando... 
Eu parto do princípio de que era possível a gente chamar ao centro as pessoas e elas 
fazer a formação que queriam, dentro do que precisavam e nós discutir com eles ... 
sem aquele: "Não. Tens que fazer até Maio!" Ou: "tens que fazer até Junho!" Não! 
Fazia-se quando fosse possível quando fosse preciso! Aqui não: fazemos tudo de 
afogadilho; depois não respeitam os prazos. Nós vamos enfiar a formação toda de 
um ano inteiro em cima de um espaço que, às vezes, coincide com os tempos piores 
nas escolas: reuniões de turmas, final de ano e coisa e tal. Isto vai estragar todas as 
... isto para mim é um entrave, é um entrave! A gente fazer aquela formação que o 
professor precisa... e depois tudo isto... eu penso (eu posso estar errada, mas) eu 
penso que isto tudo, esta formação toda que está para aqui montada, estes cursos 
todos que foram montados, são todos a pensar numa situação económica e nunca 
nada disto está feito a pensar no professor, na sua actividade pedagógica e na sua 
formação. Está tudo deturpado. 

E.: Não sentes diferenças na forma como as tuas ideias foram implementadas, tendo 
como referente a escola-sede e as outras escola? Ou graus de ensino. Onde tens 
entrado melhor, onde tens sentido mais facilidade: foi na escola-sede? Foi n° Io ciclo. 

R.: Eu, ao nível do Io ciclo, olha: foram muitos anos como directora da escola-sede do 
concelho. Em que muita gente pensava que eu é que era o Delegado Escolar. 
Portanto..., com as professoras do Io ciclo do cocnelho e tenho uma ligação muito 
perfeita, muito correcta, porque eu fui sempre..., como sou a tal professora que faz 
barulho em qualquer lado, mesmo em reunião de directoras, as professoras 
habituaram-se a ver em mim alguém que sabia, que lia (portanto, eu quero saber as 
coisas, portanto, leio) e depois toda a gente cobra, ou para a escola ou para casa e 
toda a gente fazia de mim a Delegação escolar. Portanto, com as professoras do Io 
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ciclo eu tenho uma ligação muito boa e é muito fácil lidar com elas. Mesmo muito 
bem. Com a gente aqui do secundário e do preparatório: ora bem: não foi difícil e eu 
até recordo aqui um situação que aconteceu aqui várias vezes; portanto, eu tinha aí 
um grupo de professores que eu creio que foram candidatos a directores, que 
pegaram aí todos uma determinada acção de formação que, por acaso, as coisas não 
estavam tão bem como a gente queria. E aqui a F..., da escola, pôs-me o problema 
de que elas estavam aí todas porque queriam conversar; perguntou-me se eu não 
tinha um certo receio de ir enfrentar essas pessoas. E eu não sei se é por 
temperamento se que é disse: não tenho receio. Não sou mulher de medos. Cheguei 
ali à sala onde ia começar uma acção e as pessoas enfrentadas assim frontalmente não 
quiseram mais conversa; portanto, acabou ali. Também há uma coisa que eu fiz 
sempre, também acho que isso também tem razão de ser: eu sempre falei aos 
professores todos tudo o que se passava a nível de, correcto ou incorrecto, com o 
FOCO. Nunca aldrabei aos professores, passei-lhes a mensagem certinha do que se 
estava a passar. Não mandam por isto...; não faço por aquilo...; agora está isto 
assim... (E no Foco disse-lhes o que se passava...) Daí que eu nunca tive muito 
receio de enfrentar..., não me sinto menos diminuída por ser do Io ciclo. E por isso 
transmito essa mensagem. Os colegas do secundário, vou ao secundário e sou bem 
aceite lá, vou a qualquer uma das escolas e não tive nunca esse problema. E nunca 
senti que me tratassem menos bem por eu não ser do secundário ou do preparatório. 
Nunca senti. Não, porque eu sou daquelas que pego o touro pelo cornos, por isso 
não tenho esse problema comigo. Se o que eu estou a fazer e o que eu estou a dizer 
está correcto..., eu acho que arranjo sempre resposta para aquilo, para as situações 
que os professores me têm posto. Até hoje nunca tive problema quanto a isso. 

3a Parte 

E.: Sei que não te vais candidatar (por razões muito próprias: vais para a aposentação)... 
Mas imagina que não ias... e o que é que fazias? Recandidatávas-te? Ou não ? 

R.: Não! Mesmo que não fosse para a reforma, não me recandidatava. Não, porque me 
decepcionou tudo isto. Estou completamente decepcionada! E não é só o 
decepcionada, Porque eu podia dizer assim: estou decepcionada, mas vou dar a 
volta. Mas é impossível dar a volta num contexto em que não nos deixam dar a volta! 
Mesmo que eu quisesse modificar e aquelas ideias que eu tenho, cá dentro, pô-las cá 
fora e fazê-las vingar... acontecia o quê? Alguém me cortava as asas! Por isso vou 
embora. E como te disse há bocado, nós ainda temos outra coisa contra nós: é que os 
directores todos não são um todo. E como não são um todo, é muito difícil a gente 
fazer abortar um processo que está errado. Era preciso... Para isto mudar e tomar 
aquela feição de formação contínua de professores e deixar de ser uma maneira do 
Estado dar menos dinheiro ou impedir que as pessoas sigam determinado ciclo, que 
não seja uma coisa com carácter económico e financeiro, tínhamos nós, directores de 
centro, todos, de bater o pé, fazer os professores ver como é que vão as coisas, 
passar-lhes a mensagem, depois bater todos o pé, mas a sério, porque senão..., 
aquele que no meio deste contexto todo quiser bater o pé e dizer o que pensa é 
triturado. 

E.: Mas, se te candidatasses, introduzirias algumas alterações, ao nível conceptual? Isto 
é, mudaste, em termos ideológicos, em relação à forma como pensas a formação? 

R.: Não, não mudei! Eu continuo a pensar que isto não é formação. Eu estou aqui, o 
problema é este, e foi isso que eu disse, exactamente, à CP. (é um problema de 
somenos importância, mas é verdade), se eu estou aqui há dois anos a perder 70 
contos por mês..., se eu para continuar com este problema económico, tinha de ter. 
pelo menos, uma contra partida, que era: que todo este contexto se modificasse. E 
estar a ter prejuízo e estar a fazer um trabalho que , à partida, eu acho que é 
decepcionante. E que não corresponde, minimamente, à ideia que eu tinha dele, eu 
acho que é uma estupidez da minha parte. Não é? Se eu ainda pensasse que isto era 
possível dar a volta e que vlia a pena um esforço... Mas não me parece possível. 

E.: Em termos estratégicos, se continuasses (falaste aí num círculo de estudos) ias 
avançar com os círculos ou com oficinas?... 
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Eu já falei aqui na CP., mas não... mas emperra e não sei porque é que emperra. Eu 
precisava que a CP. me ajudasse; eu queria criar, queria organizar a nível do Io ciclo 
(e eu seu que há voluntariamente, um grupo de professores (10,15 no máximo) que 
tomassem a seu cargo a dinamização do Io ciclo. E nem era preciso que fizessem 
reuniões semanais. Portanto, que fizessem a dinamização do Io ciclo, que reunissem 
com frequência, que discutissem determinados pntos, e que depois dessas 
discussões propusessem ao centro determinadas acções. Isto, a nível do Io ciclo. Já 
apontei isso (há aí uma acta qualquer...), ainda não foi possível, porque as pessoas 
que tenho do Io ciclo não chegam — tenho a F..., que é óptimo elemento mas está 
sozinha; não posso pedir que ela ande por aí feita galega; o F..., como está ligado à 
extensão educativa perde-se por lá e pela Faculdade a fazer aquela coisa da Animação 
da Comunidade... raramente cá aparece. Portanto, o Io ciclo, neste momento aqui, 
custa-me muito, dói-me muito, porque é talvez o ciclo que está mais, menos dentro 
das coisas ..., porque não tem quem os informe e dinamize. Então eu achava que se 
organizássemos um grupo de 12/15 pessoas, que fossem assim de escolas próximas, 
que trocassem experiências entre si, que procurassem saber as carências das escolas, 
as carências dos professores e que depois discutissem aqui, e que depois 
trouxessem aqui em resumo isso. Também já temos aí em acta e estamos a pensar 
agora, em Setembro, também fazer um intercâmbio a nível dos três ciclos. Por 
exemplo, já pensamos nisso, já lancei a ideia, fazer um estudo dos currículos dos 
três ciclos e fazer um encontro. Porque eu sei que há muito desfasamento entre os 
ciclos e depois o da frente queixa-se do de trás; não sabe, desconhece, o currículo 
que está pos trás. E então eu queria arranjar, por exemplo, ao nível do Io ciclo, fazer 
um grupo que fizesse um apanhado disso tudo, depois fazer um debate público 
(como já fizemos vários seminários aqui), em que os professores fizessem um 
encontro de currículos. Queria ver se os professores começavam. E não tem sido 
possível, porquê? Porque a parte administrativa tira muito tempo e desmotiva. 
Mas pensas que as escolas estariam em condições de agarrar uma proposta destas? 
Esta que eu estou a dizer? Tinha! Tinha, porque já o fez. Já antes de começar isto 
tudo do centro, já uma vez eu fui contacatada por um professor do 2° ciclo e outro do 
3o ciclo (a este nível muito particular), para fazermos isto; para fazermos um debate, 
um estudo sobre o Português, a Matemática, o MFS no Io ciclo e depois juntarmo-
nos e discutirmos; haver uma discussão periódica com professores dos vários níveis 
de ensino. Isso teria já avançado se uma professora que estava com isso e que 
morreu muito nova, isso teria sido feito. Era uma professora do secundário que era 
excelente, depois eu do 1 ° ciclo e outra aqui do 2o ciclo que íamos avançar. Se eu 
tivesse aqui alguém para fazer aquilo que eu faço, que é bater papéis, bater à máquina 
e computador, etc. e tal; eu tinha tempo para andar por aí e perder-me e até a nem 
olhar para a gasolina. E ia mesmo. Só que realmente tenho muita coisa para fazer, 
agora vem um fax a pedir uma série de coisas, outro fax a pedir outras, eu de facto 
não tenho tempo. 

Se continuasses a desempenhar as tuas funções, tens alguma noção de quais os 
domínios que irias entretanto aprofundar? Em termos académicos, por exemplo, em 
termos teóricos.... 
Para mim? Ora bem: eu acho que precisava de muita coisa. Eu acho que estou ... Em 
termos académicos?... 
... Teóricos! Não quer dizer que os fosses aprofundar nas universidades; não quer 
dizer que fosse em instituições formais. Podia ser ao nível do grupo de pares, por 
exemplo ... Ainda há pouco referiste uma questão: transversalidade dos currículos do 
ensino básico. 
Já fiz um estudo profundo dos currículos. Ao nível do português já fiz isso na 
Faculdade, já me debrucei muito sobre isso. Claro que tinha que continuar a estudar 
muito. Concerteza. E por isso é que eu digo: eu não avançava para a discussão geral 
sem primeiro grupos de trabalho e estudo ... Mas eu acho que esse estudo, mesmo, 
pode-se fazer ao nível dos professores do centro (porque há pessoas aí capazes) e 
depois com uma ajudinha... 
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E.: Eu estive na comissão que elaborou os objectivos gerais do ensino básico. Eu estava 
a "representar" o Io ciclo. Nunca houve encontros entre as equipas, interciclos. 
Nunca houve comunicação... 

R.: Porque há uma coisa muito curiosa, que há aqui nisto e que me faz também muita 
confusão. Não sei se reparaste no teu centro, mas aqui acontece: a gente manda 
aquela ficha de inscrição para as acções. O Io ciclo preenche; o 2° ciclo preenche 
partes; o 3o ciclo manda o nome e pouco mais (dizem que não sabem: não sabem o 
escalão, não sabem o índice de vencimento...) 

E.: Será má vontade? 
R.: Não. Eles acahm que a secretaria é que tem de saber isso tudo. Não é nada com eles. 
E.: É uma postura?! 
R.:'É. É a situação deles. Eles acham que não devem ... Então e eu não estou com meias 

medidas; muito calmamente devolvo aquilo para a escola! E digo aos Srs. Profs, tal, 
tal e tal quando toda a gente sabe que no computador, para meter o nome do 
formando é preciso meter o número de contribuinte; eu tenho aqui um que já é a 
terceira vez e tenho aqui para aí 20 que não têm o n° de conta e 50 que não estão 
certos. 

E.: É mais uma carga burocrática... Isso dá um trabalhão desgraçado!.... 
R.: O professor do Io ciclo ... Há alguns que não sabem mesmo! Eu tenho de me sentar 

com eles, como se faz com as crianças e ensiná-los a preencher tudo. Um deles, uma 
vez, pedi-lhes o NIB; ele cortou NIB e pôs BI! Eu é que me tinha enganado, 
percebes? Mas eu entendi como ignorância. Mas não é afronta! O prof, do sec. eu 
acho que faz assim mesmo: oh, não estou cá para preencher nada. Quase só assina. 
O resto que faça a secretária. Há essa posição do ... Mesmo aqui, eu acho uma coisa 
curiosa. Por exemplo, eu tinha ali a máquina de escrever (requisição de material e a 
teia burocrática qu está montada)... 

E.: Mas para além do desenvolvimento curricular, não vês outras áreas? 
R.: Há, há, há! Eu falei nesta questão específica, porque eu noto e sinto que há muito 

insucesso, exactamente, porque há um desfasamento completo entre os professores. 
Agora, eu acho que se a formação de professores e para que o prof, melhore as suas 
funções pedagógicas, primeiro eu acho que o prof, também não sabe mesmo, os 
conhecimentos científicos do próprio professor, a sua especialidade, tinha que haver 
acções (não era iniciais) mas de aprofundamento dos conhecimentos científicos da 
sua área. 

E.:... Eu estou a referir-me neste caso concretamente à formação dos directores dos 
centros. 

R.: Eu achava, por exemplo: tinha que ficar bem, bem dentro do que é um trabalho-
projecto; saber o que é um trabalho de círculo de estudo, como é organizado, como é 
que se fazia e como é que ele funciona. E não estou muito, não estou 
completamente dentro do assunto. Que mais?... A formação do director em si, acho 
que ele tem de estar dentro de... Eu considero que se o director for entrando 
dentro... por exemplo, vamos imaginar: aparecem técnicas novas, o director lê e 
discute... Há coisas a que eu vou na mesma; cada vez que há qualquer coisa que eu 
ache que vai beneficiar a minha posição de director (seminários, colóquios....), eu 
vou! Não tenho problemas nenhuns em deslocar-me aqui ou acolá. Agora, nem tive 
muito tempo para me dedicar..., para saber o que é que ainda me falta. Eu acho que 
há muitas falhas que..., são falhas porque se meteram muitas outras coisas. 
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Protocolo de entrevista ao Director F 

A entrevista decorreu no gabinete do director, após uma breve troca de 
experiências e opiniões sobre o processo em que ambos temos estado 
envolvidos . 

E.: Quais os principais factores que estiveram na base da tua candidatura para Director do 
Centro? Candidatáste-te sozinho ou houve mais candidatos? 

R.: Ora bem: fundamentalmente creio que o principal factor foi...: isto é um concelho 
pequeno, um certo capital que eu adquiri, fruto da minha passagem pelo PIPSE. E 
quando se colocou a questão, portanto, da formação do centro, fui de certa forma 
pressionado (nomeadamente, pelos professores do Io ciclo que, pronto: tinham estado 
mais ou menos ligados a mim) a candidatar-me ao lugar. Talvez, digamos, foi o 
"lobby" do Io ciclo que me empurrou para o lugar. Isso foi, digamos, o factor 
predominante, até porque eu não estava, portanto, tinha saído daquela experiência do 
PIPSE com algumas marcas, não é ? 

E.: Internamente, pessoalmente, o que é que tu sentiste? 
R.: Ora bem, nomeadamente talvez, um desafio, não é? Eu tinha estado no cargo de 

coordenador da equipa, não tinha muito a perspectiva do que é que isto iria ser, mas 
fundamentalmente foi, digamos, mais um desafio. Foi fundamentalmente isso. E, 
como te digo, não estava sequer até muito motivado, na altura, para o fazer. Foi mais, 
digamos, primeiro: empurrado. E depois, pronto: é algo de novo que vai surgir, 
também havia todas estas perspectivas em relação, pronto: é mais uma componente da 
reforma; alguém tinha que ser... e eu apareci assim um bocado fruto talvez do passado 
que tinha tido aqui no concelho. Creio que foi isso. 

E.: Que expectativas possuías em relação às funções que ias desempenhar? 
R.: E como te digo: para mim, não tinha grande... ISTO ERA NOVO! Não tinha grande 

visão do que se ia fazer. Para mim isto foi uma situação nova, nunca tinha passado 
por nada..., tirando a experiência do PIPSE, que eu pensei que poderia, de certa 
forma, ter alguma equivalência; mas depois até veio a demonstrar-se que não! Creio 
que há aqui qualquer coisa pronto: que não tem nada a ver. Mas foi fundamentalmente 
essa de ir liderar um processo... que sabia que estava ligado à área, da formação e que 
eu tinha algum capital adquirido com a experiência do PIPSE... Mas não tinha assim 
nada, digamos..., eu parti para isto quase do zero: mesmo em relação à formação 
específica para o desempenho do cargo, eu estava praticamente a zero; quer dizer: eu 
não tinha... digamos, os meios em que eu me movia não me faziam ter, digamos, uma 
aproximação ao cargo que eu ia desempenhar. Eu não possuía, quanto a mim, e se 
calhar ainda não a terei até, uma formação concreta, digamos, para o desempenho do 
cargo. Salvo, eu continuo a dizer, eu tinha um espaço, que era o espaço do Io ciclo, e 
isto era uma situação totalmente nova: eu ia entrar num campo, nomeadamente de 
outros níveis de ensino, onde eu estava completamente a zero, nem sequer sabia como 
é que isto se movimentava. 

E.: O modelo que desenvolveste no âmbito do PIPSE para o Io ciclo achas que não tem 
hipótese nenhuma de correspondência nos outros ciclos? 

R.. Muito difícil; Muito difícil!! Aliás, eu neste momento (eu não sei se estarei a avançar 
para questões que irás colocar a seguir...), creio que a realidade é bem diversa; quer 
dizer: os meandros em que se movem o preparatório e o secundário têm muito pouco a 
ver com o modelo que a gente aplicava no Io ciclo. E aquilo que eu vejo hoje, em 
relação ao modelo que está a ser aplicado é os professores do Io ciclo com algumas 
saudades daquilo que ia sendo feito ao nível do Io ciclo e eu com muita dificuldade em 
conseguir movimentar-me nas mesmas bases ao nível dos outros ciclos. 

E.: Isso terá a ver com o modelo ou terá a ver com a estrutura e com a mentalidade dos 
próprios ciclos?... 

R.: Eu creio que tem a ver, acima de tudo, com a maneira como os professores dos 
outros graus de ensino se situam em relação a estas questões. Pronto: eles não têm a 
mesma vivência de participação que têm os professores do Io ciclo. Talvez, pronto: 
devido à dimensão das escolas, devido à sua preparação para o exercício das funções 
docentes, que é completamente diversa... Temos que nos situar também nisto: é um 
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concelho, de interior e de transição; a maior parte dos professores não pertencem ao 
quadro das escolas, estão aqui de passagem. É muito difícil... A maior dificuldade que 
eu sinto neste momento é, efectivamente, criar pontes com as escolas do preparatório e 
do secundário. Vejo, depois também, e eu aí sou algo crítico, em relação à 
composição da CP.: o facto de estarem aqui as pessoas que, por inerência do cargo, 
creio que não abona muito em favor da composição da equipa, porque as pessoas, 
pronto: vêm para aqui, porque foram, digamos, obrigadas, a isso. Há o expediente 
deles poderem delegar, não abdicam do lugar, mas por outro lado também não são um 
porta-voz da escola. Eu não sei, já temos discutido isso, como é que eles poderiam 
fazer a ligação efectiva aos professores, eu é que sinto extremas dificuldades em 
chegar aos professores; enquanto que aos professores do Io ciclo é-me fácil chegar, 
porque eu criei, digamos, com a experiência anterior essas relações e os professores 
que aqui estão também eram professores; pronto: que vinham já com algum 
empenhamento dessa experiência... Em relação ao chegar aos professores do 
preparatório e secundário é muito complicado. 

E.: Tinhas uma ideia sobre o perfil que um Director de CF. deveria ter? 
R.: Quer dizer: eu imaginava mais ou menos. Pronto: capacidade de liderança, alguma 

formação pedagógica para o desempenho do cargo... pronto: capacidade de 
relacionamento... Imaginava-o uma pessoa com alguma afabilidade junto das pessoas 
e pronto: reconhecia em mim, um pouco, essas capacidades. Pensei que teria, pelo 
menos, essas capacidade. Agora, reconheço também que é preciso também um bom 
capital, digamos, técnico, de preparação científica. Essa, se calhar, não a tinha. Pelo 
menos ... 

E:: Bastava ser professor para ser Director do CF: 
R.: Eu acho que deve ser um docente, mas acho que não basta ser professor. É evidente. 
E.: Uma formação de natureza gestionária como a dos dirigentes das escolas, chega? 
R.: Talvez também não só. Porque não é só, digamos, no capítulo organizativo; eu acho 

que tem que ir mais além do que isso. Para além da compreensão das questões de 
índole pedagógica, tem que ser também um organizador, mas eu creio que terá de ter 
mais algo; e eu quando falo neste mais algo, falo precisamente numa preparação 
científica para o cargo. É evidente que não havia. Eu creio que ninguém, nesta Ia fase, 
reportando-nos a 1993, talvez muito poucas pessoas tivessem o perfil; o perfil, 
digamos, se é que se pode traçar um perfil para um desempenho de um cargo deste 
género: creio que, portanto, preparação específica para esse desempenho haveria 
poucos, se calhar alguns, mas a maioria de nós está a aprender um pouco com esta 
situação. E, já agora, uma coisa: e também dá-me a impressão, não sei se mal ou se 
bem, não tenho uma visão sólida sobre isso, mas creio que também, não foram feitos 
muitos momentos de reflexão conjunta e de trabalho, de forma a que os directores dos 
centros também crescessem um pouco. Tirando esta experiência que foi feita aqui no 
distrito do Porto e aqueles momentos do Estoril, mas ficou no ar a promessa de mais 
quaquer coisa e também... creio que foi assim um bocado cada um que se 
desenrascasse. 

E.: Já referiste a tua experiência na formação de professores, nomeadamente no PIPSE... 
Que outras experiências tiveste ao nível da formação não-inicial ao longo da tua 
carreira? 

R.: Tirando a do PIPSE, acho que mais nada! 
E.: Como formando não tiveste acesso a mais nenhumas acções de formação? 
R.: Tive acesso a outro tipo de formação a ainda não estava no PIPSE. Fui..., é como eu 

digo, se calhar, preocupei-me sempre um bocado... estou-me a lembrar (não, já estava 
no PIPSE por acaso), mas fora do âmbito do PIPSE, sei lá: encontros na ESE, 
mesmo a nível do CIFOP de Braga, sempre que havia alguma hipótese eu lá ia, mas 
assim formação mesmo específica tirando a do PIPSE, também não.... 

E.: Quando te candidataste tinhas algum projecto específico de intervenção? Ou algumas 
ideias?... 

R.: Aquilo com que eu parti foi aquilo que eu tinha como experiência adquirida e o 
modelo que eu imaginei, aliás, o projecto de formação faz transparecer muito isso; era, 
digamos, um projecto muito próximo das escolas. Pronto: talvez até induzido um 
bocado em erro pelas primeiras conversas que tivemos, era privilegiar recursos locais, 
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centrar o máximo da formação muito próxima da escola, com os professores, 
reflectindo sobre as suas práticas, etc., e eu imaginei uma formação mesmo adaptada à 
realidade geográfica deste concelho e ao capital humano que tínhamos, quer de 
professores, quer de possíveis e potenciais formadores. O que eu vim a notar depois 
(e agora com estas alterações últimas então isso ainda é mais flagrante) é que é muito 
difícil de implementar um modelo desse género. 

E.: Qual é a tua ideia sobre a formação de professores não-inicial antes da publicação do 
RJFCP? - Como a caracterizas? - Tinha potenciais transformadores? (Professores e 
escolas). - Era adequada? 

R.: Antes da publicação do RJ eu acho que existia muito pouca; por isso, eu não 
conheço, ao nível dos outros graus de ensino, o que é que havia. É como eu digo, eu 
tenho uma experiência docente de 14 anos, 4 desses anos passei-os no PIPSE, e esse 
modelo eu conheço; eu acho que esse modelo tinha possibilidades de mudar algo nas 
escolas; nós batemo-nos aqui e muito por esse modelo e creio que alguma coisa em 
(...) mudou. 

E.: Mas isso não era o modelo nacional... 
R.: Pronto: mas aí está, mas para nós era; não sei como é que as coisas decorriam no 

distrito A, B ou C; sei que, pronto: por conversas, que nem tudo correria da mesma 
maneira. 

E.: Sabes que as pessoas, normalmente, pedem acções de formação com determinadas 
características, sei lá: formação clássica, centrada em conteúdos, há um formador 
específico que elas até desconhecem; de resto, penso que isso continua a acontecer 
muito, é um modelo que normalmente domina? 

R.: Sim, geralmente, o professor entende sempre que..., desvaloriza, digamos, aquilo 
que sabe, tendo uma tendência muito grande para... também porque dá-me a 
impressão que isso é mais cómodo e facilitador, não é? Pronto: "estou ali meia dúzia 
de horas, vou aprender alguma coisa, e daquilo que aprendo, se calhar, não aplico 
nada". Que é isso, não é? Agora, o que eu penso é que as possibilidades do modelo 
em que eu participei eram muitas, porque se bem que muitas vezes enquadradas por 
formadores externos, valorizava sempre muito as experiências que os professores 
tinham na escolas. E despontaram, inclusive, pessoas aqui a nível do concelho, como 
potenciais formadores (alguns ainda foram aproveitados numa Ia fase deste novo 
modelo), mas, pronto: foi-lhes, digamos, quase coarctada a possibilidade de continuar 
a desenvolver o trabalho de formadores. Agora, aquilo que eu penso é que os modelos 
que existiram, houve algumas experiências em que, pronto: também privilegiaram os 
recursos locais, etc., os CAPs, etc., etc.Agora o profissional que temos é que, se 
calhar (pronto: isto é uma discussão que também está na ordem do dia: se é 
funcionário, se é..., eu dá-me a impressão que nós somos muito funcionários, não é?, 
pelo menos é a visão que eu tenho: o professor desempenha a sua tarefa, quer o 
ordenado ao fim do mês, quer segurança e estabilidade no emprego, não quer é que 
mexa muito com ele. Pronto: as condições também se propiciam a isso: tem a sua 
turma, tem a sua sala... Agora: o que me dá a impressão que também é uma pessoa 
que, quando mexida, está receptiva; na maior parte dos casos, está. Isto, pronto: pelo 
menos um determinado professor que nós temos está receptivo a este tipo de 
intervenção. Agora, os ordenamentos, jurídicos é que nem sempre entendem este tipo 
de intervenção. 

E.: Quais os principais domínios em que sentias necessidade de desenvolver 
competências quando te candidataste? 

R.: Fundamentalmente ao nível de bases... eu estou a falar do ponto de vista pessoal. Eu 
reconheço que a minha experiência era uma experiência... eu fui para o PIPSE como 
professor (eu tenho-me centrado muito no âmbito do PIPSE, porque foi o meu 
referente como professor, tive acesso a imensa formação, tive acesso, digamos, a ver 
as coisas de um outro modo), mas dá-me a impressão que também isto não basta: é 
preciso ao nível da gestão de recursos mais qualquer coisa. Pronto: eu, nesse aspecto, 
reconheço algumas lacunas, nomeadamente na compreensão de um universo mais lato 
que é o de vários níveis de ensino e compreender como é que o docente se situa 
(destes vários níveis) e modelos de intervenção até diferentes. Eu conhecia uma 
realidade e hoje deparo-me com realidades completamente diversas, porque dá-me a 
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impressão que os ciclos funcionam de uma maneira muito diferenciada. Pronto: acima 
de tudo eu creio que é preciso compreender todas estas dinâmicas e alguém que 
comigo depois coordenasse todas estas vertentes. 

2a Parte 

E.: Perfil: tens uma ideia muito clara sobre o perfil do Director? Achas que é possível, já, 
traçar um perfil? Ou não ? 

R.: Eu não sei se é possível, já, traçar um perfil. O que eu sei é que é necessário alguém 
que esteja intimamente ligado a uma determinada realidade, eu acho que isso é 
imprescindível. Acho que é importante, também, que ele tenha, para além de um 
capital de aceitação, também um capital científico, que saiba o que está a fazer! Penso, 
neste momento, por aquilo que me é dado reconhecer, há um determinado número de 
cursos, digamos, que podem apontar para dar essas competências, um pouco para 
fornecer essas competências e creio que a maioria dos casos também as pessoas estão-
se a mover nesses meandros, tentando também angariar o capital que lhes falta... Eu, 
pessoalmente, estou a fazer também um esforço nesse sentido. Também acho que há 
uma vertente de gestão pedagógica e também, digamos, administrativa, porque nós 
confrontámo-nos com problemas desse género. Eu fui confrontado com uma situação 
ao nível, digamos, de gestão administrativa e financeira em que eu não estava 
minimamente habilitado para o desempenho. E eu quando... uma das expectativas que 
eu tinha é que isto era um cargo eminentemente pedagógico e aquilo que se me 
deparou foi uma coisa diversa. Para além do carácter pedagógico que tem um cargo 
deste género tem também outras vertentes; e nessas vertentes eu não estava 
totalmente... ou até eu diria, nalguns casos, minimamente preparado. Portanto, eu 
creio que isto é um cargo mais complexo do que aquilo que eu imaginava no início. 

E.: No exercício das tuas funções, das questões que vou citar a seguir quais as que 
consideras que tenham sido mais decisivas nesse desempenho? 

R.: Eu creio que desses todos terei que seleccionar alguns. Minimizava um, que eu creio 
que seria extremamente válido..., pronto: eu não sei como é que as outras comissões 
pedagógicas funcionam; a minha funciona bem se me situar num campo de não ter 
problemas. Reconhecem-me autoridade, digamos, para a gestão do CF., não me 
colocam grandes problemas (se calhar, até seria melhor se mos colocassem; mas não 
colocam); portanto, ao nível da CP., digamos, do debate e do crescimento daquela 
equipa não tem sido..., tem sido um bocado difícil que as pessoas cheguem aqui e 
participem, digamos, mesmo no papel que também lhes compete. Portanto, eu 
também chego aqui, sou eu que faço a ordem de trabalhos e eles, portanto, há uma 
aceitação tácita daquilo que está feito, do que se vai a fazer e daquilo que se vai 
fazendo. Em termos de propostas, etc., é muito pouco. Digamos que não é a CP. que 
tem contribuído, de certa forma, para o crescimento ... Não tem sido. A experiência 
profissional como docente, pronto: é evidente que nós trazemos sempre algum capital 
da nossa experiência, mas creio que não é isso também que é preponderante. Talvez, 
aqui, ao nível da experiência académica, pronto, é como eu digo, eu tinha a formação 
inicial do magistério e essa, como toda a gente sabe, também não é muito abonatória; 
talvez eu fizesse sobressair quer a experiência no domínio da formação de 
professores, fruto daquele modelo em que participei, quer uma reflexão produzida no 
grupo de pares, porque quer queiramos quer não, ainda houve bastantes, 
nomeadamente ao nível aqui do distrito do Porto e pronto: a gente aprende sempre 
alguma coisa e também na participação de discussões, etc., e houve alguns momentos 
de reflexão. Creio que esses dois vectores foram os que contribuíram mais para o meu 
desempenho. 

E.: Neste momento, tens algum projecto, escrito, de intervenção (apesar das mudanças 
na legislação)? 

R.: Eu tenho um projecto de intervenção que é um pouco o projecto inicial... 
E.: Manténs as mesmas linhas, não alteraste nada?... 
R.. Alterei algumas coisas, nomeadamente, porque uma das grandes dificuldades que 

este centro tem (que se calhar não é diferente de outros mas pelo menos sinto) é o 
problema da bolsa de formadores. E com as alterações ao RJFCP que houve eu tive 

188 



necessidade de procurar formadores para além dos muros do concelho. E isso veio 
subverter, de certa forma, o próprio modelo que eu idealizava. De certa forma, já tinha 
anteriormente, portanto. 

E.: ... mas acho que o próprio RJ aponta claramente já (e não só o RJ mascas próprias 
normas de financiamento) para uma subestimação da ideia de projecto ... É mais levar 
os professores a apresentar um número de horas de formação... 

R.: Eu creio que sim, não é? Senão não percebo porque é que nos criam tantos entraves. 
Eu creio que estão criadas as condições para que as pessoas realmente não invistam, 
sejam funcionários. É evidente. Eu creio que sim. Eu acho que, pelo menos, é a 
conclusão que eu tiro. Não sei se isso tem a ver com outros objectivos mais profundos 
que é a de transferência, de certa forma, do reconhecimento de que é preciso ter 
determinadas competências para ser formador e, por isso, se calhar, os recursos estão 
realmente nas universidades ou aqui e ali, mas o que é facto é que da maneira que as 
coisas estão neste momento legisladas eu creio que é muito difícil nós partirmos 
mesmo para uma ideia de projecto, digamos, concreto com os recursos locais. 

E.: Uma alternativa era haver um movimento ao nível das escolas que levasse a um 
contra-poder, não é? E não se vislumbra que venha a acontecer. 

R.: Sim. Também não é muito fácil. Pelo menos a mobilização 
E.: Esse projecto de formação é teu. Não sofreu influência nenhuma de ninguém? 
R.: É fundamentalmente meu. É evidente que tive a colaboração de algumas pessoas, 

como eu digo, nomeadamente, pronto, de dois elementos da CP., do Io ciclo, e um 
do pré-escolar que também de certa forma participou. Mas é fundamentalmente fruto 
da experiência que eu tinha. 

E.: A oferta de formação que construíste é uma oferta que, segundo eu percebo, depois 
de um momento inicial, não difere nada daquilo que é clássico. 

R.: Ora bem, repara: no Io ano de formação tentei privilegiar acções que focasem 
temáticas que eu considerava essenciais: projecto pedagógico, projecto educativo, 
avaliações (dentro do paradigma clássico: de certa forma sim, porque também, pronto, 
foi tudo feito... eu compreendo ... as alterações levaram a isso). Agora eu não vou 
dizer também que não tenho agora ideias puristas relativamente a grandes elaborações 
pedagógicas. 

E.: Eu estou a dizer isto, porque hoje, eu digo claramente que não tenho nenhum projecto 
escrito; talvez no terreno não.... 

R.: Eu compreendo, também não vou agora estar a defender... Não tem muito a ver com 
aquilo que a gente inicialmente se propunha. Agora, eu não vou dizer também que 
"tenho agora ideias puristas em relação a grandes elaborações pedagógicas e não sei 
quê!" Não. Uma das coisas que a gente sentiu, primeiro, foi tudo feito a vapor, foi 
tudo feito sob grande pressão, no Io ano, e havia que aproveitar, o que havia e, de 
certa forma, também essa possibilidade foi dada. Agora eu tentei pelo menos 
privilegiar uma Ia fase, até porque não tinha feito, digamos, o levantamento de 
necessidades (também não sei se isso é muito necessário), mas pensei, pelo menos, 
introduzir, nomeadamente, nas temáticas aquilo que eu considerava como mais 
próximo e aquilo que, poderia ser, digamos, necessidades concretas dos professores: 
avaliação pedagógica, projecto educativo, ao nível do Io ciclo as áreas das expressões, 
porque entendia que eram áreas que, se calhar, era necessário que os professores, 
tendo também em vista para o que aponta os planos curriculares, tentei privilegiar 

. temáticas que tivessem a ver com necessidades (que eu considerava de acordo com a 
minha experiência). Hoje, o que me dizem (é que) o que é necessário é pôr os 
professores a trabalhar melhor, portanto, dar-lhes mais competências ao nível das 
metodologias e das didácticas... Pronto: toda a gente sabe o que é que isto pode ter de 
falacioso. E o que é facto é que nós, das duas uma, ou trabalhamos dentro deste 
contexto e pomos nomeadamente no terreno alguma coisa deste género e podemos 
fazer alguma formação ou então dizemos "não abdicamos dos nossos princípios, não é 
isto que interessa, fazemos outra coisa, candidatámo-nos a outra coisa e sujeitámo-nos 
a não fazer nada". Creio que há um dilema, neste momento, que se coloca ao director 
do Centro: é, mesmo que entenda que há realmente determinadas temáticas que são 
mais importantes e os professores até poderão estar mais receptivos a elas, o que é 
facto... Agora, também há uma coisa (e é por isso que estou um bocado 
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contraditório), num inquérito feito há pouco tempo, por outras razões, também vem 
comprovar que os professores acabam por estar um bocado receptivos a esta coisa das 
metodologias e das didácticas! Não sei se fruto de ... pronto: de alguma impreparação 
se, se calhar, porque realmente, pronto: é cómodo, nesse aspecto, receber alguma 
formação, porque no fundo, se calhar, não vem alterar coisa nenhuma... Enquanto 
que falar de avaliação e falar de projecto, isso implica mesmo... 

E.: Quais as maiores dificuldades ou obstáculos que sentiste no desenvolvimento do teu 
trabalho. Posso ajudar-te nalgumas coisas ... dificuldade institucional, ao nível da 
orientação. 

R.: Olha: sim; olha, nomeadamente, falta, creio que falta... O Director do Centro é uma 
pessoa isolada; eu sinto-me só muitas vezes. Há uma certa solidão e isso creio que é 
um obstáculo de certa forma grande. Nós somos o Centro de Associação de Escolas e 
ele devia efectivamente... porque, pronto: houve aqui uma subversão (quanto a mim)! 
Isto pegou de estaca. Não foram, efectivamente, as escolas que se movimentaram 
para que aparecesse um CF. Foi necessário as escolas associar-se para dar corpo ao 
centro, o que é uma coisa um bocado diversa. Portanto, eu tenho tido uma grande 
preocupação em que as escolas sintam que o centro é seu. Mas... não posso dizer que 
esta ideia que seja uma ideia que esteja, digamos, arreigada. Não está! O centro é mais 
uma coisa que existe e que os professores têm que lá ir porque têm necessidade de 
uma determinada credibilidade, são obrigados! Há o carácter da obrigatoriedade. 
Felizmente, para mim (é como eu digo), dentro pelo menos de um vasto sector, que é 
o do Io ciclo e o pré-escolar, de certa forma, também têm pelo menos aqui uma pessoa 
em quem eles, penso eu, acreditam, porque me conhecem doutros meandros, porque 
estou convencido, hoje, que se fosse um professor dum outro nível de ensino a 
questão ainda era uma questão mais ... Quer dizer: ainda há alguma afectividade; 
aquilo que eu sinto é que apesar de me sentir alguém que está distante (e eu sinto isso: 
estou só e distante)... 

E.: (retomando o fio: estamos a discutir os obstáculos e dificuldades... estavas a referir a 
questão administrativa. E em relação aos normativos, não achas que foram muito 
limitativos? 

R.: Acho que sim. E com o novo regime acho que ainda mais. Depois também há outra 
coisa que eu sinto e que é: dá-me a impressão que estamos a prazo! Ligou-se todo este 
edifício da formação aos fundos estruturais; a gente o que sabe... e criou-se as 
expectativas junto dos professores; somos constantemente confrontados com isto: 
"pronto: há dinheiro, vai-se fazer, mas isto quando acabar o dinheiro vai acabar". Não 
sei se vai ser assim se não vai... Não sei se depois haverá força para que se sedimente 
de tal maneira que seja um movimento imparável. Mas o que eu sinto também é que, 
pronto: criou-se, nomeadamente, esta expectativa. Houve que aproveitar dinheiros 
exteriores para implementar modelos de formação, um bocado à semelhança dos 
modelos de formação profissional noutros sectores de actividade; que, se calhar, 
quando esses dinheiros terminarem, se calhar o estado não assume como importante a 
formação de professores e se calhar deixará cair tudo. Não sei se nos concelhos de 
maior dinamismo alguma coisa vai ficar de forma a que seja um movimento 
irreversível. Para isso é preciso, nomeadamente, que as escolas e os professores 
assumam isto como seu. Que é isso que eu tenho algumas dúvidas. Se os professores 
também estão interessados realmente em... dificuldades, no plano institucional, por 
parte dos professores e das escolas. 

E.: Tens tido maior receptividade na escola-sede na implementação dos projectos de uma 
forma diferente da que tens tido noutras escolas? Ou, pelo contrário, sentes maiores 
dificuldades no Io ciclo?... Normalmente há maior receptividade nas escolas-sede, há 
maior dinamismo do que nas outras. 

R.: Pronto: o que é que eu sinto? Sinto, por um lado (como eu já disse), o meu terreno 
não era propriamente este; eu sou, continuo a ser, se calhar, um estranho para muito 
professor do preparatório e do secundário. Até pela grande mobilidade que existe: hoje 
estão aqui, amanhã já não estão; quase que alguns diria que passam pelas escolas 
durante um ano sem me conhecerem. Os professores do Io ciclo, na sua grande 
maioria conhecem-me e, portanto, é um terreno onde interviria com mais facilidade. 
Mas, no entanto, também tem uma coisa, eu tive alguma facilidade na escola-sede. 
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Pronto: fui bem aceite, creio que ganhei um espaço aqui dentro da escola e acima de 
tudo creio que a escola também mudou algo em relação à existência do CF. 
Nomeadamente ao nível de projectos que emergiram aqui dentro da escola, que há 
qualquer coisa que foi fruto também desta proximidade com o CF. Vejo que eles 
estão muito mais preocupados... aquilo que eu não sinto, por exemplo, numa C+S de 
(...), que está distante e que não há quase relação nenhuma; a preparatória tinha um 
outro esquema de trabalho, com um bom C Directivo e dá-me a impressão que já 
tinha alguma prática e quando se fez algum tipo de formação, nomeadamente círculos 
de estudos, foi a escola que mais aderiu a esse tipo de formação. Portanto, creio que 
havia alguma cultura, de alguns professores, pelo menos... receptiva a esse tipo de 
formação. A este nível, aqui do secundário, não havia... o que eu noto é que há 
qualquer mudança aqui na escola, nomeadamente, a assumpção de projectos de 
intervenção, de ligação das escolas à comunidade, etc. Não sei se posso inferir daí se 
é fruto da existência do centro, mas que creio que a escola talvez tenha ganho algo; 
porque há pessoas, nomeadamente, ao nível dos órgãos de direcção que estão mais 
próximos do Centro, pronto e há muito contacto directo, que é capaz de ter havido 
alguma coisa que tenha mexido aqui também com a escola. 

3a parte 

E.: Pensas (re)candidatar-te ou manter as funções a partir de 95? 
R.: Ora bem: se me perguntares se eu estou totalmente satisfeito com aquilo que estou a 

fazer eu digo que não. Pronto: é evidente que não me sinto realizado em relação, 
digamos, a alguma expectativa que criei em relação ao que isto poderia ser e àquilo 
que eu estou a sentir que é. Pronto: não estou, digamos, realizado. Também, se 
calhar, compreendo que o tempo, digamos, da experiência também não é assim tão 
lato que me permita, desde já, ter um desencanto total e não saber como é que isto vai 
evoluir. Eu creio que, pronto: é evidente que os normativos têm evoluído no sentido 
de cada vez mais controle, mais regulação, portanto, dos processos, mas também 
creio que terá de haver um trabalho da nossa parte, não diria corporativo, mas pelo 
menos, ao nível dos centros, dos contactos, das fontes (posso adiantar, nós estamos 
já aqui a fazer uma coisa ao nível do (...), que é um protocolo de colaboração e de 
cooperação entre os centros para tentarmos, digamos, furar algumas... e abrir algumas 
portas que neste momento, isolados, se calhar, não conseguimos.Neste momento 
estamos a trabalhar nesse sentido, nomeadamente criando recursos e troca de recursos 
que possam fazer com que fique algo que vá para além daquilo que está regulado. 

E.: Manténs-te? Vais continuar? 
R.: Neste momento não tenho uma posição muito definitiva, mas equaciono essa 

hipótese. É possível. 
E.: Em termos conceptuais (imagina que vais continuar e já estás a trabalhar no plano de 

96 ou 96/99, às tantas (não sei), introduzirias algumas alterações ao plano de 
formação, portanto, à forma de intervenção? Irias tentar alguma coisa de diferente, 
apesar destas novas atitudes? 

R.: Ora bem: para já há um quadro novo. É como eu digo, nós, neste momento, a nível 
destes 9 centros, temos uma grande esperança que os centros consigam alguma 
autonomia face ao que está estipulado e ao isolamento em que nos encontrávamos. Se 
calhar a aposta irá por aí. Criar, digamos, uma rede inter-centros daqui... 
praticamente próximos. E se calhar não vislumbro outra saída que não seja esta. Não 
sei se poderemos manter depois alguns protocolos com instituições de ensino 
superior, de modo a colmatar algumas deficiências que os centros tenham a nível de 
recursos, nomeadamente, humanos. Mas, privilegiando, fundamentalmente esta 
aposta de reflexão e de experiências que estes centros têm. Se calhar é por aí que 
vamos. 

E.: E ao nível do concelho mesmo? 
R.: Ao nível do concelho eu gostaria de regressar, digamos, às origens e de poder fazer 

aquilo que eu acho que estaria correcto e que gostaria de fazer, mas não sei se terei 
alguma vez essa possibilidade. 
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E.: Tentaste alguma vez ver se havia grupos nas escolas secundárias e C+S de 
professores que, enfim, pudessem levar a cabo projectos pessoais e apoiados pelo 
centro? Não vez uma hipótese de trabalho aqui? 

R.: Lancei essa ideia o ano passado, até fruto do facto de haver algum dinheiro que tinha 
sobrado de formação de 93 e contactei, nomeadamente, os Conselhos Pedagógicos 
das escolas no sentido de que projectos que houvesse em desenvolvimento ou a 
desenvolver, o Centro pudesse colaborar com eles até nomeadamente quanto não 
fosse mais ao nível do apoio, digamos, de recursos. Não foi muito fácil. Quer dizer: 
os projectos que há estão também conformados dentro dos regulamentos e da 
legislação que existe "Projecto VIVA A ESCOLA", "PROJECTO DA ESCOLA 
VIVA", (...), pronto: as pessoas movimentam-se muito naquilo que está instituído. Eu 
não vejo aparecer, nomeadamente, a este nível, grandes apostas de fazer algo de 
diferente do que aquilo que está regulamentado. Chegam umas coisas, lança-se mais 
um concurso, lança-se mais um projecto e não sei quê e as pessoas movimentam-se 
dentro desses quadros. Não tem sido muito fácil criar coisas novas. Aquilo que tem 
aparecido, efectivamente, é ao nível do Io ciclo, alguns projectos de escola que eu creio 
que já vêm de experiências anteriores e creio que a esse nível poderia ser possível 
fazer com que eles crescessem e, de certa forma, apoiar. 

E.: Portanto, pensas que as escolas e os professores têm demonstrado grande 
incapacidade para pensar a sua formação em moldes diferentes dos instituídos? 

R.: Acho que sim, Penso que é essa a realidade. 
E.: Domínios a desenvolver para aumentar as tuas competências. Tens ideia clara, para 

além do que estás a fazer, de mais algumas coisas que pensas investir na tua formação 
pessoal. 

R.: Na minha formação pessoal? Isso é mesmo personalizar em mim... É como eu te 
digo: eu senti que tinha algumas lacunas ao nível de formação. Quando eu digo ao 
nível da formação, digo ao nível... eu situei-me um bocado como gestor, pronto: quer 
queiramos quer não fui gestor de alguma coisa e sinto que tenho algumas 
incapacidades. Tentei procurar algo que me pudesse dar mais algumas valências. E é o 
que eu estou a fazer. Não sei se isso ... Algumas coisas têm sido positivas. Outras, 
nem por isso, mas... 

E.: Mas neste momento tens dois quadros distintos; um, no quadro institucional, 
académico (em que estás neste momento) e que pode ser uma vertente, outro é o 
quadro da "associação de centros" onde poderás buscar algum contributo, da parceria, 
reflexão, constituição de equipas, etc.,etc., e isso seria aquilo que nós poderíamos 
chamar uma formação interpares. 

R.: Aliás, desculpa, estamos a pensar alargá-la às próprias Comissões Pedagógicas, 
porque sentimos que as C.P.s são um quase que, eu não diria um corpo estranho, mas 
que reúne periodicamente e aliás basta ver aquela circular que chegou há pouco tempo 
e que dispensava os professores uma tarde, de três em três meses, aponta 
efectivamente para que seja um órgão que não funcione, que reúna esporadicamente 
para dar aval e subscrever as propostas do director, quando muito discordar delas ou 
apoiá-las, mas nada mais. 

E.: E se tiver alguém que os substitua na escola!... 
R.: Evidente. Exacto! Aquilo que nós estamos a pensar é dinamizar precisamente as 

comissões pedagógicas, fazendo momentos de encontro, juntando as comissões dos 
vários centros para ver se, pelo menos, esta equipa que, quer queiramos quer não, 
está formada e tem um contorno jurídico de actuação, se pelo menos é um suporte à 
actividade do director, para que ele não seja realmente um elemento que está só, que é 
isso que a gente, a maioria de nós, realmente, estão. 
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Protocolo de entrevistas com o Director G 

A entrevista decorreu em casa do entrevistado, logo após uma breve troca 
de impressões sobre o processo de formação vivenciado por ambos 

E.: Que factores estiveram na base da tua candidatura a Director do Centro? 
R.: Estiveram vários factores, nomeadamente: alguns condicionalismos locais, de haver 

uma ideia que surgiu, portanto, o lançamento do FOCO, tu tens ideia de como é que 
surgiu, isto surgiu mais pelo aspecto financeiro ou pela estrutura financeira que fez o 
lançamento no terreno... E isso chegou aos órgãos de gestão, quer à DLE, quer às 
escolas do 2o e 3o ciclo e que, no terreno, foram criando a ideia de que seria importante 
criar um CF ao nível concelhio. E, portanto, eu fui acompanhando um bocado esssa 
ideia... e foi surgindo; quer dizer: eu tinha a minha experiência anterior de ligação ao 
CAP, aquela experiência, aquele projecto de formação contínua de professres do 
primário; tinha pertencido ao conselho pedagógico, tinha animado um bocado essa 
estrutura uns anos antes; e outro aspecto a que também estive, a que dei sempre 
atenção foi à necessidade de formação que eu senti desde que cheguei à escola; e 
particularmente desde que comecei a trabalhar aqui em (...). Portanto, o que eu senti, 
o que me levou a candidatar-me foi um bocado essa dinâmica que foi surgindo e, um 
bocado por exclusão de partes, talvez, as pessoas foram dizendo "Eh, pá! Tu tens de 
te candidatar! Para a gente conseguir criar..." 

E.: ... Que pessoas? 
R.: Dessas estruturas. Quer dizer: da escola preparatória, etc., dos órgãos de gestão, da 

DLE... Para a gente conseguir implementar um CF. a nível concelhio temos que, 
portanto, "tu tens que ser um dos candidatos". Quer dizer: eu achei isso um bocado 
complicado, porque não queria... Eu penso que nestas questões da formação e nos 
processos pedagógicos, a personalização imediata..., embora a gente dê sempre uma 
visibilidade ao que faz e à estrutura que anima ou que gere, mas eu nunca quis que o 
centro fosse o centro do fulano! Não é? Quer dizer: isto é sempre um bocado difícil a 
gente esbater, mas pareceu-me que isso podia levar a esse caminho. Eu, portanto, não 
me predispus a dizer:"Eu quero ser o director". Mas eu viabilizaria sempre a estrutura 
se dependesse de mim. Portanto, candidatei-me um bocado nessa ideia de que 
estava..., geograficamente estava decidido que não nos associaríamos aos (...), até 
pela distância geográfica e a dificuldade de comunicação e... pronto: fui um dos 
candidatos. 

E.: ... Houve mais que um? 
R.: Houve mais que um. E, naturalmente, fui eu o escolhido até porque as pessoas 

estavam... à partida, seria um dos elementos de viabilização das condicionantes. 
E.: Portanto, pode-se dizer que tinhas implantação no terreno? 
R.: Tinha. Eu tinha reconhecimento, se quiseres. Eu também tinha acabado de sair de um 

projecto de animação comunitária e de animação educativa que, pronto, se calhar tinha-
me dado alguma visibilidade e algum conhecimento alargado da situação... 

E.: Foi o PIPSE? 
R.: Não. Não foi o PIPSE. O Projecto de Animação do (...) que é uma estrutura ... que 

neste momento é ... 
E.: Não estiveste no PIPSE? 
R.: Não. Eu não estive no PIPSE e fiz um percurso diferente e, talvez, por isso. Pronto: 

foi um bocado isto. E começámos a trabalhar e a ver a ideia de, pronto: temos de 
encontrar um projecto próprio.... 

E.: Qual é o projecto que referiste? 
R.: Era o projecto do (...). (...) é uma IPSS e que desenvolveu um projecto de animação 

com o apoio da Gulbenkian e da Fundação Aga-Khan e que se transformou num 
serviço e que é agora uma estrutura de animação e educação de infância. 

E.: Traduz as siglas. 
R.: (...). Isso talvez me tenha dado alguma visibilidade e, porque nós entramos, era uma 

perspectiva de animação educativa, mas onde eu acho que também percebi muito do 
que é que era a formação dos professores, nomeadamente a dos professores do Io ciclo 
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e dos educadores de infância que estavam muito centrados na sua prestação educativa e 
escolar, se quiseres, e não numa perspectiva mais abrangente, de intervenção 
educativa, que é a que eu penso que os professores deveriam ter. Foi um bocado esta a 
lógica... 

E.: As pessoas que se candidataram: eram do Io ciclo, algumas delas? 
R.: Não. Havia uma outra que era do 3o ciclo, mas que não tinha experiência ao nível 

da.... Nem sequer era profissionalizada. Portanto, penso que seria muito... 
E.: Que expectativas tinhas sobre as funções que ias desempenhar? Já referiste aí a 

questão da animação comunitária... 
R.: Exacto. Tinha dessa (tinha e tenho), tenho de algum modo e penso que isso tem sido 

conseguido, embora com um grupo que, pela sua reduzida dimensão no concelho, em 
número de professores é sempre um grupo restrito, ou, pelo menos, um grupo alvo 
mais ou menos estável — o que tem algumas vantagens...—, mas a minha 
perspectiva da formação era mais que os professores pudessem participar em 
processos de trabalho onde a reflexão e, digamos, a formação fosse um acréscimo do 
seu trabalho diário, porque se envolviam em coisas que iam fazendo. Eu reconheço, 
hoje, que isso não é exactamente..., essa perspectativa é interessante, mas a realidade 
não é essa, nua e crua; quer dizer: os professores têm muito mais resistências a esse 
trabalho do que aquilo que a formação veio a produzir e a ter uma visibilidade para os 
próprios professores, que é aquilo que eles, hoje, procuram, creio eu, assim de uma 
forma já muito mais... 

E.: Tinhas alguma ideia sobre, o perfil que um director de centro devia ter, quando te 
candidataste? 

R.: Eu tinha, eu julgo que tinha uma ideia; se calhar era a minha própria expectativa; quer 
dizer: penso que o director de centro devia ser um indivíduo com razoável 
conhecimento do leque de professores que são abrangidos pela FC (professores do 
ensino não superior) e que tinha sobretudo que ter... (eu não sei se é um bocado 
puxar a brasa para a nossa sardinha) mas penso que ele deveria..., se fosse do 
secundário, (do 2° ou do 3o ciclo) que ele deveria ter um conhecimento amplo e 
alargado do Io e da educação da infância. Porque penso que, para cima, é fácil ir 
conhecendo, até porque nós passamos todos pelo liceu e temos alguma visão; e as 
coisas, em última instância, não mudaram tanto quanto isso em termos de formação de 
professores, inicial e contínua, no 2o e 3o ciclo. Eles terem um conhecimento a 
montante, isso seria mais difícil; isso seria uma das limitações de um director...; 
portanto, no perfil, ele deveria de ser uma pessoa disponível para conhecer, a 
montante, a formação e as práticas de formação dos professores do Io ciclo e dos 
educadores de infância têm. Portanto, eu penso que esse seria um dos aspectos 
importantes. Para além de ser uma pessoa disponível e com alguma dinâmica criativa 
ao nível da formação. Quer dizer: para mim, já naquele tempo, era claro que um 
director de centro não teria que ser uma pessoa que organizasse cursos de formação. 
Teria que ser uma pessoa, sobretudo, que tivesse capacidade de fazer algo para além 
disso — percebemos logo pelo programa FOCO que era um bocado isso —, mas que 
tivesse também possibilidade ou disponibilidade, melhor, para fazer também algo que 
é aquilo que eu defendo e que é um pouco a animação educativa e a animação 
pedagógica e formativa dos professores. 

E.: Qual era a tua experiência na formação contínua (ou melhor, na formação não-inicial) 
até à publicação do RJ? 

R.: Como te disse, eu estive ligado ao CAP, que foi uma estrutura experimental e que a 
DSPRI nunca assumiu claramente. E fizemos algumas coisas interessantes, 
nomeadamente, ao nível daquilo que são acções de um dia ou dois sobre formação de 
professores. E penso que de alguma forma contextualizada —já naquele tempo; e 
estou-me a recordar duma que envolvia directamente o centro de saúde com uma 
intervenção comunitária; digamos, uma acção que tinha uma componente de aplicação 
prática envolvendo a comunidade (pais,vos meninos e tal) e... a minha própria 
participação no projecto que referi — "À descoberta de ser criança, construir a 
comunidade no meio rural" — me deu a entender que a prática de formação era, 
digamos, era um trabalho de "mãos na massa". Quer dizer: eu vou tentar exemplificar 
para ficares a perceber melhor a ideia: se nós queriam,os criar a abertura da escola ao 
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meio, criar uma ligação escola/comunidade, se calhar, o melhor a fazermos era criar 
junto dos professores (ou criar com os professores com quem estávamos a trabalhar, 
no caso do projecto) momentos de animação educativa que, partindo da criança, que 
seria o pólo, iríamos tentar envolver o maior número de pessoas e instituições da 
comunidade. Ora, essas lógicas, esse trabalho educativo e de animação levava a 
questionar permanentemente o que é que se ia fazer. Ora, a pessoa não era exactamente 
a mesma depois do processo e a que tinha sido. E reconheço que houve pessoas que 
evoluíram na sua prática educativa (e a formação é isso, no fundo, a relação e a 
evolução na prática educativa), que mudaram exactamente por isso, sem ser um 
processo formal de formação; sem ir a um curso, sentadinhos e não sei quê. Porque na 
escola havia alguém, ou um grupo, ou alguma equipa ou alguma dinâmica que 
abanava e que criava inovação e faziam-se coisas que, naturalmente, as pessoas no 
momento seguinte, fariam sempre de maneira diferente. Creio que foi uma rica 
experiência essa participação no projecto e no trabalho com as escolas — trabalhamos 
com muitas escolas; as escolas de 8 freguesias; o que já era significativo. Isso levou a 
que as pessoas tivessem apetência, pelo menos, para uma relação comunitária da 
escola interessante e fundamentaram com a sua própria experiência! Quer dizer: se 
calhar, não tiveram oportunidade de fazer um enquadramento teórico. Se calhar, isso 
também não era o fundamental. Mas produziram alguma inovação e produziram 
seguranças para inovar. Isso é que era importante. 

E.: Portanto, tu privilegias (pelo que acabaste de dizer) muito mais as práticas de 
intervenção e de animação da comunidade do que os cursos formais? Também 
participaste em muitos desses? 

R.: Sim. Eu penso que a minha própria lógica de formação vai nesse sentido. Eu 
privilegiaria sempre isso. Aliás, os meus pressupostos eram sempre esses. Portanto, 
os processos formais, quer de financiamento quer de acreditação, levam-nos a outras 
coisas. Não quer dizer que, por exemplo: neste momento temos alguma..., eu tenho 
tentado, quer com...(educação de infância não é tão possível, porque o leque de 
educadores de infância muda todos os anos e, se calhar, muda mais do que uma vez 
por ano; e a questão da mobilidade docente neste concelho é uma questão complicada, 
ao nível de uma continuidade, quer educativa, quer formativa, quer ao nível da 
animação...), mas com o Io ciclo penso que temos conseguido, eu tenho tentado, a 
partir de um grupo de trabalho, que foi um bocado os resquícios do PIPSE (havia que 
organizar as idas à piscina, havia que organizar a utilização do pavilhão, havia que 
organizar algumas festas de natal, essas coisas que o PIPSE ia fazendo, ia gerindo...) 
e esse grupo está mais ou menos constituído e eu, em termos de centro e CP., 
nomeadamente com a pessoa que está, que é do Io ciclo, tentamos encontrar algo que 
fosse, digamos, um pólo; esse grupo ser um grupo de animação de projectos 
educativos. Isso tem sido conseguido. Neste momento candidatamos, para o próximo 
ano, ao SIQE, ao "inovar educando", um projecto que envolve..., a que aderiram 36 
professores e 20 e tal escolas, que no fundo vai criar a animação educativa do 
concelho em torno de um projecto comum. O que pode ter alguma piada, em termos de 
inovação educativa e de articulação dos vários professores e de quebra do isolamento 
que... Das 20 e tal escolas há 19 que têm um só professor. Das 27 escolas há 19 com 
uma turma, podendo ter mais do que um professor. Temos tentado e aí temos 
conseguido, porque é o grupo de docentes que é mais estável do concelho; ou porque 
são de cá, ou porque estão cá fixados, ou porque já trabalham cá há muitos anos. E 
não só: é também uma outra coisa: é a tradição e a história do Io ciclo de ter alguma 
disponibilidade (como provavelmente sabes) em relação à formação e a participar em 
processos de animação que criem, que combatam o isolamento e que estimulem 
alguma inovação. Penso que é essa... 

E.: Quantas escolas do 2o, 3o ciclo e secundário tem o concelho? 
R.: Tem uma do secundário/30 ciclo; tem uma do preparatório e tem..., portanto, é um 

centro pequeníssimo, se quiseres: tem 160 professores. 
E.: A mobilidade nesses sectores também é muito grande? 
R.: No 3o ciclo, se calhar, dos 60 professores da secundária, 35 não estarão cá para o 

ano. Isto acontece todos os anos! Sabes o que é que isso cria em termos de relação ou 
de identidade do professor com a escola e até da própria identidade da escola! 
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E.: Quando te candidataste tinhas algum projecto escrito? 
R.: Algum projecto, como? 
E.:Sobre o que querias para a formação no concelho. 
R.: Não. Eu, como disse, tinha algumas ideias. Era, sobretudo, algumas ideias; e, 

sobretudo, algumas ideias feitas da experiência que te fui, em traços largos, relatando. 
Sobretudo a minha participação no CAP e da participação no projecto em termos de 
trabalho concreto no terreno. Portanto, era um bocado ideias sem uma reflexão 
muito..., tinha uma reflexão pessoal, mas não tinha nada escrito. 

E.: És capaz de caracterizar essas ideias? 
R.: Eram um bocado centradas na animação educativa e nos processos que os professores 

pudessem viver. Sobretudo o que eu pensava era que era possivel mobilizar mais os 
professores para, participando em processos ou em projectos, criassem reflexão. E eu 
reconheço isso hoje, que não é tanto assim. 

E.: Talvez a culpa não seja deles... 
R.: Eu não sei se a culpa é deles. É também! 
E.: Sim. Mas toda a estrutura foi criada para além deles e independentemente deles. 
R.: Sim, mas para aquilo que eu julgo que deva ser a formação, a escola deve ter uma 

componente... (não sei se institucional), mas uma componente de disponibilização de 
tempo e de espaço para essas coisas. Eu não sei: e, às vezes, chego a questionar se no 
horário docente de um professor deva haver uma componente (uma hora ou 2 
semanais ou anuais — um crédito anual de horas) dedicadas à formação. Porque esta 
questão da gente dizer "Formação Centrada na Escola"... é uma questão muito 
complicada. E tu sabes que, em termos de oferta de formação, o professor pode 
cumprir a sua formação em "cascos de rolha" ! Ainda que não tenha nada a ver com a 
sua ... 

E.: És capaz de me dizer quais as influências que tiveste para defenderes essas ideias? 
R.: De autores? 
E.: Não. Pode ser muito variada: académica, experiência, ideológica, teórica... 
R.: Não. De autores não tenho, julgo que não tenho assim..., pelo menos não tive 

preocupação de sistematizar... Eu julgo que é uma prática, é um saber empírico, se 
quiseres; mas tem a ver com essas duas situações preferencialmente que te relatei. A 
questão do CAP. Já uma questão que eu penso também que foi central: que é eu ter 
saído do Magistério com a ideia de que sabia de tudo, percebes? Que as pessoas que 
estavam no terreno não sabiam absolutamente nada! Isto tem a ver com uma 
deterninada ideia de formação inicial. 

E.: Tiraste o Magistério onde? 
R.: Em Viana. Eu não sei qual foi a experiência...; já tenho conversado com algumas 

pessoas mas não são desta minha opinião. Mas eu saí com a sensação..., quer dizer: 
que ia mudar o mundo e, quer dizer: e percebi que não, quer dizer, passados 2 anos... 
(Eu estive em Setúbal 2 anos e vim para aqui logo), trabalhei depois 3 ou 4 anos e 
percebi que não; que, para mudar, há uma série de factores que não estão directamente 
relacionados com as técnicas de ensino ou com as metodologias. Estão ... 

E.: ... Isso tem a ver um pouco com os anos em que nós fizemos o Magistério. Tem a ver 
com o movimento que se criou na altura. E com o tipo de pessoas que, também na 
altura, fizeram o magistério. 

R.: Provavelmente. Exacto. 
E.: De uma forma ingénua, muitos de nós, acabado o magistério, pensávamos que íamos 

mudar o mundo. Quando chegamos à escola, já como profissionais, as dificuldades 
foram tantas que a maioria sucumbiu e foi integrada através dos esquemas de 
socialização por que passou. Mas alguns, não: continuaram a desenvolver esforços 
para mudar e transformar as coisas. 

R.: Exacto. Aliás, é uma geração com características muito especiais. 
E.: Mas eu perguntei-te isto porque, normalmente, nós temos ... sei lá, o que influencia a 

nossa prática profissional e as nossas ideias é: ou a experiência que tivemos; ou a 
reflexão que conseguimos produzir em determinados contextos (grupos de pares; 
instituições académicas ou noutros sítios). E influências empíricas ou ideológicas. 
Normalmente isto tem muito de ideologia. 
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R.: Também. Quer dizer: é subjacente, é evidente. Tu estás na vida, és profissional em 
função também de opções que tem na vida. Mas não podia deixar de te dizer que a 
minha experiência — há bocado quando falaste no PIPSE eu costumo dizer que, 
felizmente, não fui para esse barco, porque não estava cá e também não me quiseram 
cá na altura (não sei porquê, nem me interessa). De qualquer forma eu tive 
oportunidade de fazer outras coisas e era a lógica que eu tinha, um bocado da 
formação. Que é: e defendo! E tendencialmente concorro para ela; que é: as pessoas 
terem oportunidade de fazerem coisas, ou processos ou projectos, e terem 
oportunidade de reflectir sobre elas. E nesse projecto que te falei do (...), eu tive a 
oportunidade, porque estávamos ligados a uma instituição importante — a Gulbenkian 
—, que nos convidava para apresentar o projecto em tudo quanto era sítio. Ora, a sua 
apresentação, que durava 20 a 30 mn, levava a que equacionássemos uma avaliação 
contínua, e a própria dinâmica do projecto a isso obrigava, porque julgo que foi um 
projecto inovador e interessante a esse nível... Que reflectíssemos constantemente, 
quer na produção de documentos escritos, porque tínhamos que apresentar (se calhar 
isso, o ter, às vezes... o ter que ser aqui era importante). Mas criou uma dinâmica 
própria e aí sim, eu percebi que a minha formação foi muito de ter participado nesse 
projecto; de ter momentos de reflexão para fazer apresentações públicas e quanto isso 
valia para que tu reflectisses exactamente naquilo que estavas a fazer... 

E.: Quem é que coordenava esse projecto? 
R.: Esse projecto foi coordenado inicialmente por uma educadora de infância. Que está 

agora no Instituto de Inovação Educacional. E, posteriormente, foi coordenado por 
mim, quando ela saiu. De 1989 a 1992 foi coordenado por mim. Portanto, foi..., foi 
esse meu embarcar enquanto professor numa das escolas primárias abrangidas e 
depois como membro da equipa coordenadora... Pronto: foi um bocado essa a nossa 
experiência. 

E.: Tentando fazer agora uma espécie de ponto da situação: o que é que pensas sobre a 
formação não-inicial até à publicação do RJ? Como é que tu a caracterizavas, em traços 
gerais? 

R.: Eu devo dizer-te que não... que o que poderei falar é da formação que nós 
recebemos. Porque, a partir daí, o contacto... Nomeadamente aquilo que tu dizias: a 
nossa leva de professores, que mexeu um bocado com a estrutura, quer da 
reorganização curricular do início dos magistérios, quer o alargamento para 3 anos de 
formação... Mas o grupo de pessoas que frequentou esses cursos nos finais dos anos 
70, digamos... As pessoas que apareceram posteriormente eram diferentes: tinham 
uma dinâmica muito menos interveniente do que a nossa própria geração. Os ecos que 
me chegaram é que as pessoas eram muito mais dóceis e muito mais apáticas; quer 
dizer: muito mais interessadas em não desagradar a ninguém. Ora isso, 
necessariamente, reflectiu-se cá fora. Os ecos que me têm chegado de algumas pessoas 
que são de formação posterior à minha é que eles são menos intervenientes e estão 
muito mais apaziguados com a rotina e com o "deixa andar", se quiseres. É uma 
cultura de menos mobilização e de menos mudança que a gente trazia. Isto, se calhar, é 
um bocado pretencioso "que a gente trazia!", mas é a sensação com que se fica ao 
contactar, porque também não têm chegado muito às escolas professores com genica e 
recém-formados. Pelo menos eu não tenho contacto muito grande com pessoas que 
tenham acabado o curso recentemente. 

E.: ... Eu tenho tido. Não muito, porque também não são muitos que têm chegado às 
escolas; no nosso tempo nós tivemos que ir para o Sul para começar a trabalhar e 
agora esles têm que vir para o Norte com o mesmo objectivo. É curioso! E aproxima-
se muito do que estás a dizer: as pessoas hoje, quando entram na escola dão ideia de 
que já têm anos de escola! 

R.: Eu penso também que há outra coisa e que é, isso tem acontecido aqui com... às 
vezes as pessoas quando ... Estava a desafiar uma escola para entrar num projecto em 
que tínhamos um computador disponível... "Isso não, que eu não tenho formação!"; 
"Olha, mas a gente encontra maneira de fazer..."; "Mas é depois da hora? Então, não 
posso". Imediatamente! Logo! E a questão é esta: é a questão de uma identidade 
profissional, para mim. E é a questão de uma identidade com uma escola! As pessoas, 
porque entraram (a maioria) em substituição; ou porque todos os anos saltam, não têm 

197 



contribuído (que era a nossa preocupação, julgo que era a nossa preocupação, era 
contribuir para a visibilidade de uma determinada escola e de um determinado tipo de 
educação. As pessoas, hoje, penso que não têm essa preocupação. Estão muito mais 
preocupados em estar colocadas e em que o ano termine, porque sabem que no ano 
seguinte não vão dar outro contributo naquela escola. Eu penso que há aí uma 
diferença. Não sei se serei injusto, porque é um dado assim muito pessoal... 

E.: ... Era necessário fazer alguns estudos para sabermos isso. Essa ideia também a 
tenho. Mas, portanto, estávamos na formação não-inicial e como é que a 
caracterizavas. A não inicial — não a inicial. 

R.: Pois. Eu falei-te um pouco da inicial. Da não-inicial..., do conjunto de professores 
que hoje são obrigados pela FC?. 

E.: Não. Até à publicação do RJ. 
R.: Sim; mas queres que te diga o que é que eu... A minha experiência em relação à não-

inicial, mas de todos os professores? Mas eu distingo aqui 2 níveis, que hoje 
continuam a ser pertinentes: os educadores de infância e os professores do Io ciclo que 
são pessoas que têm alguma ligação com a FC, digamos, a formação não-inicial, se 
quiseres. Há alguma tradição e alguma disponibilidade desses professores; no início 
dos anos 80, organizavas uma sessão, a meio de Julho, sobre nutrição (lembro-me 
aqui, foram das primeiras coisas que aqui se fizeram), e as pessoas aderiram. Queriam 
saber; queriam aprender; estavam disponíveis para resolver coisas! Ao nível do 2o e 3o 

ciclo penso que a formação não-inicial dessas pessoas... as pessoas não estão tão 
disponíveis. Não estavam e penso que também não têm... Têm dessa formação uma 
ideia diferente. Participam, porque é algo de acréscimo a que vão e não algo que tenha 
a ver com aquilo que fazem. 

E.: Quando te candidataste, sentias que havia domínios que querias aprofundar para 
poderes desempenhar melhor a tua função? 

R.: Uma das coisas que me assustou, que me assustou, quer dizer, que me preocupou foi 
como é que eu equacionava essa questão da formação enquanto contributo de uma 
reflexão pessoal, digamos, envolvida num processo, como é que se mobilizava as 
pessoas para isso. Por outro lado, era... E para as mobilizar eu tinha consciente que 
era preciso responder a algumas necessidades delas. Necessidades de formação, de 
resolução de problemas na sala de aula, de resolução de problemas na escola. Uma das 
coisas que eu tive necessidade de imediatamente tentar perceber foi (embora eu deva 
reconhecer que o processo seguiu outros caminhos, não é, até por aquela avalanche de 
coisas financeiras e tudo) a necessidade de perceber os mecanismos que tinha que usar 
para perceber as necessidades dos professores. Uma das grandes preocupações que eu 
tinha (e tenho) é que para a formação resultar ela tem que ser pertinente e tem que 
tentar dar respostas às necessidades efectivas das pessoas. Hoje, devo reconhecer, 
que, se calhar, as pessoas não têm tanto essa preocupação. Têm a preocupação de 

• estarem administrativamente salvaguardadas no seu processo de formação. Essa é que 
é a necessidade das pessoas! Hoje, eu reconheço. Mas devo reconhecer que há 
pessoas com necessidades específicas. Quer dizer: "Eu gostava de resolver esta 
questão com este aluno de outra forma". Mas hoje, também, a gente sabe que a 
massificação docente, quer dizer, o leque de profissionais que há na educação... 
Temos uma imensidade de perfis! É muito heterogéneo. Isso leva a que haja uma 
percentagem de pessoas sempre disponíveis para a formação e para perceber melhor as 
coisas. Há outra que... É aquilo que eu costumo dizer: há umas que vão à formação 
porque são obrigadas; há outras que, mesmo sendo obrigadas, dificilmente lá vão; há 
outros que vão porque gostam de ir, têm necessidade de ir; e há outros que vão porque 
vão os outros. Não é? E neste conjunto de coisas a gente vai navegando... 

E.:... Quer dizer: não tinhas assim nenhum domínio específico, a não ser saber... 
R.: As necessidades de formação era um domínio específico. Depois há outras: 

nomeadamente, a organização da formação; quer dizer: como é que a gente... Aquela 
questão das necessidades específicas e tecnológicas e não sei quê... Foi uma das 
coisas com que fui imediatamente confrontado; era: didácticas específicas. Como é que 
a gente dava resposta a isso, havendo poucos professores? Eu tinha a resposta: era 
organizando projectos com esses professores.Mas eles estariam disponíveis? Como é 
que a gente encaixava isso nos mecanismos? Foi uma das coisas com que me 

198 



confrontei logo e para a qual não encontrei resposta. Como é óbvio. Porque, no 
fundo, o sistema veio dar resposta às necessidades globais de formação e que são 
massificadas. 

E.: Veio dar resposta às suas "necessidades" ou o que ele pensa que são as suas 
necessidades. Não são as necessidades das escolas e das pessoas. 

R.: Exacto. 

2a parte 

E.: Em relação ao perfil do director do centro de formação. Temos uma experiência de 
dois anos e tal. O que pensas sobre isto? 

R.: O que é que eu penso que deva ser? Eu acho que continuo com as mesmas ideias em 
relação ao..., embora ele hoje tenha..., digamos, o que o sistema lhe pede não é 
exactamente aquilo que eu acho que deva ser um director de centro. Hoje, um director 
de centro, as suas competências e as suas tarefas têm que ter alguma (e pelo menos 
pela minha experiência, porque sei que há centros que têm uma experiência em que 
têm possibilidade de ter um assessor financeiro que pode dar uma colaboração 
importante), portanto, tem de ter algum conhecimento desse nível, quer para fazer uma 
gestão financeira, quer para fazer..., quer para enquadrar uma gestão pedagógica 
nalguns domínios financeiros. Agora, a minha concepção e o meu perfil de director de 
centro continua a ser um bocado o mesmo. Isto é: tem que ser uma pessoa... talvez 
hoje eu pontualize num ponto ou noutro, nomeadamente em relação aos níveis de 
ensino; hoje, o director de centro continua a ter que ter um conhecimento amplo dos 
professores dos diversos níveis de ensino e desses níveis. Mas para mim ele tem que 
ter, para ser... Se calhar digo isto na minha perspectiva, o que é que eu gostava de 
poder ainda ter? Que era: a gente tende a construir o nosso perfil ideal: que ele tivesse 
capacidades de mobilizar os professores do 2o, do 3o ciclo e do ensino secundário. 
Julgo eu, que são os professores que têm menos apetência para a formação; e, se 
calhar, eu digo isto, porque o perfil que eu digo devia ser uma pessoa óptima, porque 
sinto alguma dificuldade em mobilizar esses professores, quer para a formação quer 
para os processos de animação pedagógica que, mesmo assim, são possíveis de criar. 
Ao nível dos 2o e 3o ciclos, eles têm órgãos próprios— os CPs — um órgão onde o 
director não tem assento e onde há decisões importantes, quer ao nível de implementar 
a sua secção de formação e dinamizá-la; mas onde nós não temos capacidade de 
intervenção. Portanto, para o perfil de director de centro que eu preconizo é alguém 
que tenha, da formação, uma visão que ela não se esgote nos processos académicos e 
de formação sentada e que ela seja também uma grande componente que tenha que dar 
resposta, naturalmente, ao sistema. Que tenha possibilidade de dinamizar, que tenha 
disponibilidades (quer pessoais, quer técnicas, quer de relação interpessoal), que tenha 
possibilidades de mobilizar alguns processos de formação que estão para além 
daquilo. Porque eu defendo que seja uma pessoa assim. E que tenha, naturalmente, 
para fazer isso tem que ter um amplo conhecimento dos diversos níveis de ensino. 

E.: Tendo em conta a experiência que nós tivemos até agora, de facto, à primeira vista, 
parece que o perfil foi definido pelo poder como um técnico administrativo. Na minha 
opinião é que, perante este quadro, extremamente normativo, extremamente 
administrativo, para se romper com ele tem de ser uma pessoa com outro tipo de 
competências. Senão... 

R.: Eu só espero e quer dizer: a minha expectativa é... não reconheço, mas aceito; 
"aceito" (se calhar entre comas) que o sistema se vê essas competências. Mas eu acho 
que nós devíamos ter possibilidades de estar para além dele. De poder... quer dizer: eu 
não consigo dizer-te isto. Não sei se... Era construir algo que estivesse para além dele. 
mas reconheço também que o sistema ao te dar estas limitações, quer dizer: te esgota! 
Quer dizer: e vivemos muito isso, no Io ano, sobretudo; que os processos financeiros e 
administrativos nos esgotavam completamente. 

E.: Mas isso não é para admirar. Normalmente o sistema tem tendência a controlar. E a 
criar mecanismos de controlo. 

R.:...Mas eu admito que houvesse um sistema nacional que tivesse esse controlo 
minimamente estabelecido. Até porque ele fornece dinheiro e não sei quê. Mas se 
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tivéssemos possibilidade..., eu penso..., se calhar era interessante fazer uma reflexão 
ao nível do que é que..., aquilo que eu tenho defendido, sem grande convicção, 
porque não tenho a certeza plena, do que seria a introdução de um crédito de 
formação, no horário anual para os professores. Quer dizer: não sei se por um decreto 
se obriga os professores a ir à formação. 

E.: Está provado que não. 
R.: Não sei... se, só por as pessoas estarem na escola, se fazem formação. Agora, os 

professores neste momento têm isso! ... 
E.: Pois têm. E não agarram. E não agarram. Há bastantes trabalhos sobre isso, isto é, 

sobre o que se convencionou designar por "resistências". Quando as "inovações" são 
instituídas, as resistências surgem e muitas vezes, generalizam-se. Não existem razões 
muito claras que expliquem essas resistências; é uma questão idiossincrática, digamos 
assim; mas o que é um facto é que as pessoas mobilizam-se, ou pela passividade, 
normalmente; ou por outro tipo de mecanismos para resistirem. Nem que as coisas 
sejam definidas nos níveis intermédios do sistema e mesmo periféricos. Se, ao nível 
periférico (o caso de um CD. ou de um Director de Centro, etc.), definirem um 
conjunto de coisas para a sua escola, em que os professores não foram os motores 
desse tipo de ideia... 

R.:... e não promoveram... 
E.:...e não promoveram. Se forem eles a agarrar aquilo que foi produzido, mesmo que 

fosse ao seu nível, eles têm muita dificuldade em gerir. Isto é apenas uma ideia para 
reflexão. 

R.: Sim. Sim. É interessante. Temos de reflectir sobre isso. 
E.: No exercício das tuas funções o que é que consideras que tenha assumido uma 

importância decisiva nesse desempenho (...) 
R.: O que tem sido importante para esse desempenho?... 
E.: Sim. Porque tu não foste "formado" para isto? 
R.: Pois não. Eu penso que a experiência é fundamental. Eu sinto uma coisa. Sabes, ao 

nível... Estava aqui a tentar perceber se... quer dizer: a experiência no desempenho do 
cargo foi fundamental. Hoje eu penso a formação..., ou melhor: a minha expectativa 
não é tão alta em relação à formação de quanto era antes. Até porque os 
constrangimentos do sistema que a gente vai percebendo e vai... É evidente. Mas eu 
tinha uma expectativa que a própria CP. pudesse ser, digamos, um local e um espaço 
de reflexão. 

E.: Quantas pessoas tem a CP.? 
R.: Seis. Portanto..., o que é uma dimensão interessante para a produção de uma coisa 

desse tipo. Mas reconheço que também a própria mobilidade tem contribuído para que 
isso não se sistematize. Quer porque... entende: nós somos um órgão completamente 
isolado! A experiência em que participamos de contacto entre directores de centro, 
penso que ficou truncada sempre pelos procedimentos administrativos; discutia-se 
sempre se o financiamento era "a", "x" ou "z"... De qualquer maneira foi um momento 
importante de, pelo menos interpares, entre as pessoas que se conheciam melhor e 
trocando algumas experiências e alguns... 

E.:...fundamentalmente nos corredores... 
R.:... nos corredores ! Exacto. Ou nas viagens de carro que se faziam em conjunto que, 

pelo menos, nos deu a segurança de reflectir com outros os nossos constrangimentos e 
as nossas angústias em relação àquilo que nós vivenciamos como a formação e que, 
no fundo, nos foi sendo progressivamente coarctada, ou, pelo menos limitado ao 
nível... portanto, dum processo dinâmico em que o financiamento era algo que vinha 
por acréscimo e que nos permitiria criar dinâmicas de formação. Foi sobretudo isto... 
A experiência ao nível da .. 

E.:... Pelo que eu percebi, pelo que disseste anteriormente, a experiência que tinhas no 
domínio da formação de professores e a participação em projectos foi, de certo modo, 
o suporte do teu trabalho. 

R.: Também. Pois: foi suporte do meu trabalho; e lá está: daí, eu também, ter criado..., 
não ter encontrado respostas ou ter criado angústias em relação... e hoje eu pensar que 
realmente a minha expectativa talvez fosse demasiado alta, especialmente em relação ao 
2o e ao 3o ciclo, por aquilo que expliquei. De qualquer forma é todo um percurso que 
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eu não consigo hierarquizar, mas que tem fundamentalmente a ver com essas duas 
componentes. 

E.: ... Duas? Quais? 
R: A da experiência profissional e a reflexão interpares e o que é a experiência vivida. 
E.: Tens hoje um projecto claramente definido por escrito (nomeadamente, para 

apresentares à CP. sobre o que queres fazer)? 
R.: Se tenho hoje? ... Não. Não tenho isso ainda claro. Não o tenho escrito e não o tenho 

claro. No próximo processo de eleição (e de acreditação), se me candidatar, deve ser o 
momento que me obrigará a produzir isso. Aliás, não fará sentido que não o faça. Não 
é? Agora, tenho medo de o começar a fazer! Porque tenho, tenho... tenho medo de o 
começar a fazer por dois motivos; primeiro: porque se calhar vou ter alguma 
dificuldade em fazer baixar as expectativas que tenho sobre a formação, em função da 
realidade concreta. Portanto, terei que fazer... de alguma maneira, terei que propor um 
plano de formação menos ambicioso, mais realista. E que, no fundo, vá de encontro 
ao que, realmente, o terreno é enquanto formação de professores. É com esse que 
temos que trabalhar e não com aquele que gostaríamos de ter. Daí, o meu medo de não 
conseguir ser suficientemente realista e de fazer baixar as expectativas. Mas, de 
qualquer maneira, penso que se aproxima um momento importante para conseguir..., 
pronto: para ter o momento certo, talvez, para produzir essa reflexão. 

E.: Quando te candidataste na primeira vez também não apresentaste nenhum documento 
escrito sobre intenções? 

R.: Não. Apresentei, na minha candidatura disse..., de alguma maneira, apresentei umas 
linhas mestras do que é que pensava pudesse ser a formação. 

E.: Explica-me o que é isso de nos "adequarmos à realidade", sacrificando aquilo que 
pensamos sobre as coisas. Segundo percebi, o teu projecto centrava-se na animação 
das escolas, no envolvimento dos professore, etc. Sabemos que isso, hoje, está muito 
dificuldado. Não é? como é que tu vais, então..., que linhas é que vais definir? 

R.: Bom, assim numa reflexão muito primária, poder-te-ei dizer que (e assim muito a 
frio...) será..., continuarei..., não abdico de... de... digamos, tentar promover a 
formação partindo da animação pedagógica. Especialmente com os dois ciclos que me 
tem sido possível trabalhar essa dimensão. 

E.: O Boaventura Sousa Santos diz que estamos na era das utopias; sem elas não 
poderíamos viver... 

R.: Exacto. Cada projecto tem sempre uma boa base de utopia. Se não, não é projecto. 
De qualquer maneira há uma outra dimensão que é preciso equacionar: é a de (e que eu 
penso que é difícil), que é, tentando dar às pessoas (o dar, aqui, é complicado, mas 
eu vou dar...), dar às pessoas oferecer, promover junto, quer dizer: fazer com que as 
pessoas possam frequentar cursos de formação, acções de formação de natureza 
tradicional, digamos, que o sistema tem privilegiado. E ver até que ponto esses 
projectos podem ser indutores de alguma formação (e já tenho tentado fazer isso e não 
tenho conseguido). Às vezes consegue-se com uma ou duas pessoas que, depois, até 
vão mobilizar um projecto no terreno. Quer dizer: essa é uma estratégia. E que eu acho 
que deve ser sempre pensada até para se ir contrariando algumas lógicas. Por outro 
lado, é dar visibilidade (acho que também tem que ser privilegiado este momento) — e 
nesse projecto de que te falei há bocado e que acabamos de apresentar ao HE, um 
projecto que envolve 17 escolas do primário —, portanto vamos tentar dar 
visibilidade, por exemplo, através da produção de documentos escritos; 
nomeadamente, relatório final ou relatório trimestral de actividades, portanto, dar 
alguma visibilidade ao trabalho de animação pedagógica, ao nível da produção de 
coisas... Porquê? Porque as pessoas sentem hoje... quer dizer, esta questão da 
carreira mexe com as pessoas, porque as pessoas até têm, para aquilo que não foram, 
digamos, à partida, no início da sua corrida, não foram, não foi clarificado no início " 
vocês no final, vão ter isto... " Não é ? Mas as pessoas, hoje, estão preocupadas. Esta 
preocupação pode ser potencializada ao nível destas coisas; quer dizer: a gente ao 
participar em coisas, ao reflectir sobre elas, estamos a construir o nosso próprio 
percurso profissional. Temos é que tomar consciência dele! E é o que eu costumo 
dizer, de uma forma muito simples: usufruamos dessa participação e façamos dela o 
uso devido, digamos, o uso pleno do termos participado nas coisas. Mas se 
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participarmos nas coisas, participemos de pleno direito e de pleno coração. Portanto... 
E isto há sempre fenómenos de arrastamento. Portanto, é outra dimensão que eu penso 
que poderemos..., quer dizer: não sei exactamente, mas são assim umas linhas 
gerais.... 

E.: São interessantes... Esse projecto de formação confunde-se contigo mesmo? 
R.: Se calhar é. E isso é uma das..., das..., dos grandes entraves... ou uma das 

grandes..., eu não digo entraves, mas é um dos grandes perigos dos CFs. É os 
directores serem "Os" directores, o único, uma única pessoa... 

E.: Eles são sempre "os" directores, desde que não tenham ideias sobre as coisas... 
R.: ...Eu sou apologista de que, digamos, os directores para o serem têm que ter ideias. 

Eu percebo o que queres dizer. Mas devem ter ideias e, sobretudo devem ter espaço 
para as poder... Há determinados momentos que sinto, digamos, sinto-me só! Ou 
porque não há espaço ou porque não há interlocutor, no timing certo, para questionar 
aquilo que é preciso decidir. 

E.: Sim, Mas quanto mais estiveres distanciado dos projectos formais de formação ou da 
formação clássica, menos interlocutores tu tens. 

R.: Pois. Porque mais estreitas o leque de pessoas disponíveis para esse trabalho. Eu 
percebo isso. 

E.: Mas seja que director tu queiras considerar (e podias fazer a caminhada de Norte ao 
Sul do País) e todos eles te dizem que estão sós. Não têm interlocutores. E muito 
poucos têm ideias claras sobre o que queriam de formação para além das acções de 
formação em si mesmas. Portanto, é capaz de não ser isso que lhe dá o carácter 
solitário... 

R.: Pois não. É o espaço... Para mim, continua a ser o espaço de, digamos, de 
aprofundamento e de questionar... e é o timing. 

E.: Penso é que uma pessoa com ideia diferentes é capaz de ter angústias maiores. Não 
achas? 

R.: Pois. E uma questão de tu estares ou não estares sintonizado com o sistema. Se não 
estás sintonizado tens mais angústias, porque ele confronta-te e constrange-te muito 
mais! 

E.: Como é que construíste a tua oferta de formação? Foi com base nas tuas ideias, com 
base em inquéritos ou em processos mistos? 

R.: Foi com base num inquérito aos professores... A minha ideia inicial com a CP. foi a 
de questionar quais eram as necessidades de formação dos professores. E depois 
de..., isto veio-se jogar com... as necessidades nem sempre é possível em função dos 
recursos existentes em termos de formadores. E hoje mais, com aquelas limitações 
posteriores. Dar respostas às necessidades. Reconheço também que esse processo 
feito também.... A gente também aprende com ele. Quer dizer: é sempre... uma 
resposta..., tentar perceber quais são as necessidades, induzes sempre um 
determinado tipo de resposta. Quer dizer: quer a leitura do RJ, quer aquilo que foi, 
começou logo a ser a concepção da formação, levou também se calhar a questionar 
uma determinada direcção. Eu hoje, se calhar, também sem grande êxito, era capaz de 
questionar outras coisas. Eu não sei, quer dizer: eu dava-me vontade de tentar perceber 
qual é efectivamente a disponibilidade dos professores para terem formação e, se 
calhar, entre escolher entre formação..., aquilo que eu digo: vincularem-se a um 
projecto, poderem desenvolver um projecto e esse projecto ter momentos de reflexão, 
de trabalho sistematizado e de produção conjunta de coisas, de levantamento de 
problemas de, digamos, de desbloqueamento de alguém externo a esses próprios 
constrangimentos que se vão gerando ao nível do desenvolvimento do projecto. Entre 
participar num projecto desse tipo, ao longo de um ano, que demorasse não sei 
quantas horas e tivesse xis créditos ou participar numa acção de formação de dois 
meses, com 30 horas e que dava não sei quantos créditos. Gostava de perceber. Se 
calhar a resposta não é muito difícil. Gostava de perceber qual a adesão a um e a outro. 
E se calhar aí teríamos muito do que é que são as necessidades de formação dos 
professores. Ou melhor, qual é a representação das necessidades que cada professor 
tem. Repara que se joga muito com esta representação das necessidades que cada um 
tem, joga-se muito com o êxito ou o fracasso da formação. Porque a formação é assim 
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porfque os professores admitem que ela seja assim. Ou, se calhar, pretendem que ela 
seja assim. E mais cómodo. É mais consumível. Ninguém se implica. 

E.: Quais as maiores dificuldades ou obstáculos que sentiste nestes quase três anos de 
trabalho? 

R.: Os constrangimentos administrativos-financeiros e as regras do jogo sempre 
constantemente mudadas, os prazos de financiamento que nunca são cumpridos, são 
constrangimentos que te abafam. Quer dizer: quando tu estás a ver quando é que se 
paga a um fornecedor ou como é que o tipo que te está a telefonar a perguntar se já 
veio o dinheiro, não estás a pensar como é que vais divulgar um documento, como é 
que podes animar, ou mobilizar ou passar uma informação sobre uma coisa 
qualquer...Isso foram constrangimentos que te abafaram completamente. Outro é, no 
meu caso, alguma escassez de recursos humanos ao nível da formação, de 
formadores. Não é formação de formadores. É formadores. Por outro lado, outra das 
grandes questões é, digamos, uma certa apatia da CP. Quer dizer: a CP, quer tenha 
um... Eu, o ano passado, tive essa experiência, portanto, fizemos, organizamos umas 
jornadas de educação, portanto, que estão um bocado para além da formação 
tradicional e vi que, digamos, a sua implicação passa pela tua mobilização e, digamos, 
responsabilização sistemática. Portanto, não há... as pessoas estão..., ou porque as 
pessoas estão a representar ou porque foram eleitas e pronto, acharam que também 
representando ou porque são eleitas têm um papel a desempenhar. Portanto, não há 
uma implicação de fundo na concepção e na discussão. Pelo menos até agora... 

E.. Quantas pessoas são do Io ciclo? 
R.: Temos uma de cada nível; e duas da escola-sede. Em termos da criação de um grupo 

de trabalho era interessante, porque tem uma dimensão razoável. Se calhar, uma CP 
com 15 ou 20 elementos não funciona a este nível. É uma coisa doida. E nós tínhamos 
condições para isso. Agora, outro dos constrangimentos é a própria mobilidade dos 
professores. Quer dizer: não há um processo sistemático de percurso; não é? Quer 
dizer: se a gente tenta passar uma determinada ideia de formação... no Io ano, por 
exemplo, foi interessante. As pessoas conseguiram, conseguimos (quer a CP quer eu) 
passar uma determinada ideia de formação e as pessoas aderiram à formação. 
Também, se calhar, porque foi o Io ano e houve uma mobilização geral, mas... 

E.: Mas não tinhas o cutelo que tens hoje.... 
R.: Exacto. E as pessoas hoje chegam à formação muito mais... "Eu não fiz, eu na escola 

tal ou no centro tal a gente fez assim. Vamos também fazer assim?" Quer dizer: há uma 
experiência acumulada que funciona em sentido contrário, quer dizer, funciona no 
sentido de ver qual é, qual é o momento que eu posso baldar-me. 

E.: A maior parte da minha experiência no centro traduz-se na passagem de declarações 
justificativas da não realização de formação, portanto... (se juntarmos a isso o tempo 
gasto a preencher formulários e a responder às solicitações das entidades financiadora 
e acreditadora, fácil é verificar que quase não ficou nada para o trabalho de 
formação...) Sentes que a tua prática efectiva esteve sempre perto das ideias que 
possuías, isto é, do teu projecto pessoal? 

R.: Quer dizer: eu penso que, muito honestamente, razoavelmente longe. Mas também 
devo reconhecer que aquilo que eu referi em relação ao Io ciclo, sobretudo, esteve algo 
perto daquilo que eu vou, que eu fui tentando definir. Quer dizer: esta questão da 
animação, sobretudo com um grupo de pessoas... quer dizer: lá tenho que distinguir: 
há um grupo de pessoas (que eu conheço praticamente os professores todos do 
centro), há um grupo de pessoas que trabalha numa zona mais afastada do concelho e 
que são de circulação. Quer dizer: ou mora em (...), ou mora em (...) e não sei quê 
que é difícil de contactar. Há um grupo mais... ou que vive aqui ou que está aqui mais 
aproximado com quem a gente... portanto, há uma proximidade física... Portanto, 
aqui esta questão é importante por causa da proximidade física, não é? Há aqui algo de 
relação interpessoal que vai funcionando. Portanto, aí, e se calhar foi um pouco o que 
funcionou ao nível daquilo que é a minha concepção da FC. Penso que podemos ir 
mais longe. Tenho alguma expectativa em relação ao projecto que apresentamos ao 
HE, que é um projecto muito simples — "A comemorar também se aprende" — , que 
tem uma lógica (e desculpa lá o parêntesis) em que a gente tem funcionado. Um grupo 
animador de projectos vai propondo animações ao longo do ano. Há escolas que 
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aderem... mas as escolas não têm participado muito na discussão da concepção das 
coisas e na sua avaliação. Este ano, então, para ultrapassarmos essa fase, concebemos 
um projecto de dias comemorativos que tem uma lógica muito simples: ela não é uma 
comemoração escolar; é uma comemoração comunitária. 

E.: De tipo concelhio? 
R.: Não sei se concelhio, mas pode ter ... 
E.: ... ao reunirmos no projecto 17 escolas das 26, tens aqui quase o concelho todo... 
R.: Sim, mas podem não... Nem todas as escolas vão participar e comemorar no mesmo 

dia: se uma comemora o dia da água; se a outra o dia da criança; se a outra o dia do 
idoso, há actividades que elas vão desenvolver que podem ser partilhadas ao nível da 
reflexão e podem ser patilhados os produtos dessas realizações. Se eles fizerem 
cartazes sobre a água, há momentos que podem ser mostrados à comunidade e há 
momentos em que se pode fazer circular as produções dos alunos. Com outras 
animações... sim, no final, vamos ter um momento de balanço conjunto. 

E.: Quer dizer: conseguiste de certo modo, estar de bem contigo próprio ao nível do Io 

ciclo? 
R.: Ao nível do Io ciclo. Agora, não sei... 
E.: E em relação à escola-sede? 
R.: Em relação à escola-sede já vivi diferentes fases. Tem a ver com o órgão de gestão. 

Vivi a Ia fase, o Io ano foi interessante; o ano passado foi complicado, porque o próprio 
órgão de gestão tinha sido posto em causa na escola, portanto, havia um processo 
conflituoso grave entre os professores e à volta do órgão de gestão e portanto não 
tinha espaço de intervenção. Embora eu tenha participado na concepção de um projecto 
ou outro. É este ano porque nmudou o órgão de gestão, ainda me propus fazer alguma 
animação ao nível das componentes locais do currículo. Porque as pessoas estavam 
interessadas... Naquilo que eu sei, digamos, e em que poderia dar o meu contributo. 
Mas é muito difícil penetrar. Eles têm órgãos próprios; têm agendas; têm actas e as 
pessoas consideram muito: "Isso vai para a acta; não vai para a acta..." 

E.: Práticas condicionadas pelo administrativo... 
R.: Administrativo. Exacto! 
E.: Mas em relação às outras escolas..., também só tens uma mais, não é ? 
R.: Uma preparatória e uma secundária. É a mesma coisa. Quer dizer: e a do preparatório 

funciona muito ao nível..., portanto, é muito bloqueadora do que vem do exterior. 
Quer dizer: a nossa capela está montada e a gente aqui não quer muitas ondas; porque 
senão vocês vão mexer aqui com o esquema... 

3a parte 

E.: Vamos ver agora, um pouco, o futuro ... 
R.: Se é que a gente tem futuro... 
E.: Há sempre futuro!... Tendo em conta o percurso efectuado, pensas recandidatar-te 

agora? A tua ideia é recandidatares-te em 1995? 
R.: Em função do percurso? Queres que te responda só em função do percurso? Eu vou 

pôr algumas questões pessoais. 
E.: Eu coloco a questão do percurso, porque poderá ou não ser um factor importante na 

tomada de decisão. 
R.: Sim, Sim. Mas a minha questão é esta: eu penso que o processo não vai evoluir 

muito. Do sistema vamos ter constrangimentos financeiros, vamos ter um, digamos, 
constrangimentos administrativos. Espero..., quer dizer: a gente sabe que, 
inevitavelmente, nos próximos meses, haverá mudanças. Não é? Inevitavelmente. 
Provavelmente vamos receber um balãozinho de oxigénio por um ano. Não sei se 
alguma abertura, se alguma..., pronto... 

E.: Se fosse um ano... é tanto tempo na minha vida ... 
R.: Pois é! Um ano é muito tempo. De qualquer maneira, a minha expectativa é 

relativamente baixa em relação a isso. O que eu... Eu acho que a candidatar-me vou 
investir naquilo que tenho investido com uma tentativa de fazer... Sei lá? De mobilizar 
mais, ou tentar criar mais alguma animação; não sei como ainda. Não sei que 
mecanismos é que tenho que usar nas escolas do 2o e do 3o ciclos. Principalmente na 
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do 3o ciclo, que é a escola-sede. Sei lá? Julgo que há coisas que têm a ver com uma 
intervenção pedagógica para a qual não tenho legitimidade. 

E.: Tens, tens! Tens, tens! Eles é que não te abrem a porta. 
R.: Porque não me reconhecem legitimidade. 
E.: Não é por isso. Não é por isso. 
R.: Então porque é que o Io ciclo reconhece? 
E.: Isso é outra coisa. Não tem a ver com o tu seres do Io ciclo. É que... E tu acabaste de 

dizer isso há bocadinho: que é a questão dos trâmites administrativos. E eles não têm 
nenhum tipo de interesse, nem vocação, nem história, pela formação. Tu repara que 
não há nenhum CP. que tenha uma secção de formação a funcionar, minimamente, 
em níveis razoáveis. 

R.: ... Pois! Porque era o órgão privilegiado de trabalho comigo. 
E.: Se tu propuseres na CP. reunires com os CPs (não sei se já propuseste isso ou 

não...) uma ida aos CPs para expor as tuas ideias.... 
R.: ...Não. 
E.: Portanto se tu propuseres... 
R.: Repara: Portanto, fizemos isso. No Io ano! Lá está! 
E.: Depois, nunca mais? 
R.: O ano passado apresentei o plano de formação em cada CP e as recepções foram 

completamente diferentes do ano anterior. Perfeitamente um processo de "Dá o teu 
recado e vai-te embora..." 

E.: Pois. Mas é isso que se sente em quase todo o lado. Na maior parte dos centros nem 
sequer há um contacto directo do director com os elementos dos CPs. A dinamização 
de reuniões deste tipo poderia ter efeitos interessantes. A ideia que tenho é que as 
informações (poucas) que são levadas aos CPs são uma espécie de recado onde não é 
possível haver debate. 

R.: Sim, sim. Eles disseram isso... 
E.: Mas sente-se uma coisa. Quando, por exemplo, as questões do CF fazem parte das 

agendas dos CPs, nos dias seguintes tens professores a bater-te à porta. Mas quando 
os professores não vão ao centro (a não se quando a sua transição de escalão se 
coloca) significa que a formação não é discutida no CPs.Mas para situarmos a 
questão, pensa recandidatar-te? Ou não ? 

R.: Neste momento estou mais inclinado para me recandidatar. Mas tenho ainda algumas 
questões que tenho que resolver. 

E.: Portanto, vais apresentar o teu projecto? Tentar vincular a CP a esse projecto? 
R.: Vou naturalmente apresentar aquelas ideias que expus. Vou apresentá-lo à CP. que 

vier a ser eleita. A essa é que caberá designar o director. Julgo que é assim. 
E.: Se te candidatasses, que alterações é que irias introduzir ao plano de formação, em 

termos conceptuais? Penso que que já te referiste a isto, mas se quiseres concretizar 
melhor. 

R.: Não sei. Já te referi mais ou menos, mas ... 
E.: Sim. Sim. Já referiste isto: referiste a questão da utilização da formação clássica como 

processo indutor de objectivos de formação e manter as ideias de animação 
pedagógica. 

R.: Sim. É isso. No fundo é também manter essas ideias da animação pedagógica. 
E.: Portanto, no fundo, não há nenhuma alteração: há é uma adequação... 
R.: E é aquela questão central: é a de tentar baixar as minhas expectativas em relação à 

disponibilidade... 
E.: ...Uma adequação à realidade ... 
R.: ...Uma adequação à realidade. Se calhar não serei tão ambicioso ao nível de um plano 

que eu teria concebido há 3 anos atrás, mas adequá-lo um pouco mais à realidade, no 
sentido também de salvaguardar a minha..., de não ter tantas angústias ao fim de um 
determinado tempo. Não sei se isto é ser realista, se é ser cobarde, mas há uma 
necessidade pessoal de fazer isto. Pessoal e... Profissional. Talvez seja de adequar as 
minhas ideias às minhas possibilidades. 

E.: Que estratégias pensas utilizar para implementar o plano de formação? 
R.: E a questão de tentar perceber como é que os professores, participando em 

projectos... É aquela ideia que eu penso que é sempre extremamente difícil, mas... 
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tentar encontrar formas de eles participarem em projectos e ver até que ponto eles estão 
disponíveis para participar nesses projectos, nesses processos de formação e dar a 
visibilidade a essa formação. Porque eu penso que há, nesse aspecto, há um déficite 
de que (e os centros poderão fazer isso), é promover a divulgação de iniciativas e de 
produtos de iniciativas que estão para além da formação tradicional. 

E.: É o que estava inerente aos CFs? 
R.: Exacto. Por exemplo. Mas, por exemplo, vamos supor que temos um projecto de 

estudo daqui do (...). E que é um projecto que o centro ou porque há um formador 
que se disponibilizou e vai acompanhando e vai produzindo coisas ao nível da 
produção teórica. Se calhar, tornar visível essa reflexão é muito mais importante do 
que publicar um trabalho de um formando numa acção clássica. 

E.: Pensas que as escolas e os professores (não os distingo intencionalmente) estão em 
condições de responder adequadamente aos desafios que se lhes coloca neste domínio 
da formação? 

R.: Não, não. Eu reconheço e daí a minha... Dos professores, claramente não. Daí a 
minha necessidade de me adequar à realidade. 

E.: ... Mesmo os professores do í° ciclo? 
R.: Dos professores do Io ciclo é dos que eu tenho menos relutância em admitir que eles 

têm alguma disponibilidade, algumas condições. Se calhar, por eu ser também do Io 

ciclo, estou mais conhecedor e dou a minha... A minha proposta de animação, de 
calhar, vai mais de encontro às suas necessidades e à sua história, mas pronto, mas é 
isto que ... 

E.:... Repara que mesmo nos CFs em que os directores são de outros ciclos e do 
secundário, eles referem que têm trabalhado muito melhor (mesmo ao nível da CP) 
com o Io ciclo do que com os outros. 

R.: Pronto: lá está. Se calhar a "nossa" relação também com eles... 
E.: E temos o exemplo espanhol. Os documentos que li da experiência espanhola 

apontam para isso mesmo: para um divórcio grande dos professores do secundário em 
relação à formação que não seja feita pelas universidades. 

R.: Por outro lado, as escolas, eu penso que não têm (as escolas enquanto organização), 
custa-lhes imenso fugir do administrativo. Aquilo que dizias há bocadinho: se 
participam no CP o importante é que fique a acta escrita e que seja assinada por toda a 
gente; que tinha uma agenda e que dê resposta às, digamos, aos constrangimentos 
administrativos que também a escola tem. Não é? Porque tem que dar resposta a esses 
e não tem que dar respostas às, digamos, eventuais necessidades de formação que os 
professores tenham ou que o centro questionou? Porque não é administrativo, não é 
taxativo, obter a resposta. 

E.: Há, de facto, uma tradição administrativa e hierarquizada na prática dessas pessoas. 
Por último, para continuares a desempenhar as tuas funções, para além daquele 
domínio da análise das necessidades de formação que referiste, sentes mais algumas 
necessidades específicas para aprofundares? Tendo em conta o que referiste para a 
formação de professores, como é que vês a formação dos directores, neste quadro? 

R.: A formação de directores de centro, portanto, enquanto... A resposta às necessidade 
de formação é sempre, é um mundo, porque é a necessidades de formação de adultos: 
como é que os adultos aprendem; como é que os adultos podem aprender em 
processos dinâmicos. Prontos, é sempre um mundo, a educação e formação de adultos 
é sempre um mundo onde nós temos sempre necessidade de formação. Portanto, aí eu 
sinto que há um constante actualizar e um constante aprofundar de coisas. Ao nível 
dos processos administrativos já não ponho..., penso que já começámos a dominar, 
que... quer dizer: a gente, de tanto fazer vai aprendendo. É o mais fácil. Agora... 

E.: ... A maior parte das pessoas prende-se a isso. Aquilo que é visível (que é objectivo) 
R.: Agora, essa questão das necessidades e o que é a formação de adultos, quer dizer: 

que tem uma psicologia própria, como é que os adultos aprendem, essas coisas todas. 
E.: Achas que os adultos aprendem de forma diferente da dos adolescente e das crianças? 
R.: Não. Quer dizer: já tive mais essa ideia. Porque, hoje, os jovens também têm 

resistência à aprendizagem da escola. Têm mais resitências; sempre tiveram. Quando 
nós éramos jovens também éramos resistentes. Mas hoje, ainda há bocado, discutia 
isso ao nível da formação profissional, hoje têm mais resistências, porque têm um 
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mundo muito mais, têm um mundo de fontes de informação que, por exemplo, no 
nosso tempo tínhamos muito menos. 

E.: Mas se reparares, olhas para o programa do Io ciclo e dizem-te que deves privilegiar as 
"aprendizagens significativas, integradas, socializadoras", etc. E na formação de 
adultos dizem-te que deves ter em conta as experiências das pessoas. Qual é a 
diferença? 

R.: Pronto: Não há diferença a esse nível, é evidente. Mas as práticas, as práticas de 
formação .. Mas de qualquer maneira há..., há uma formação de adultos! Quer dizer: e 
é fundamental como é que se parte da experiência. E mais: como é que se parte da 
experiência e como é que se vivenciam e, digamos, se objectiva a própria experiência. 
Isso é fundamental ao nível dos adultos. Aí é sempre um mundo a actualizar. Agora, 
de momento, assim, não estou a ver um campo, onde... Pronto, não estou a ver um 
campo específico. Penso que aí, depois, há toda uma imensidade de domínios..., quer 
dizer, que nós, que um director de centro tenha que equacionar ... Ao nível de 
concepção da formação, lá está, é subjacente. Quer dizer: por exemplo: a concepção de 
um projecto de formação requer uma série de componentes que tem a ver com tudo 
isto que é a formação de adultos. E é um mundo terrível! A adequação dos materiais, 
das horas, dos tempos, se são conteúdos que a gente quer passar ou se são coisas que 
a gente quer vivenciar e depois questionar... 

E.: Mas, já agora, como é que tu vias a formação dos directores? Em termos de domínios 
e organizacionais. 

R.: Sou apologista de um sistema, não sei se errado, mas vou chamar misto e tem a ver 
com isto: nós, entre directores, entre pares, temos possibilidades de funcionar. Com 
recurso a algo exterior que possa sistematizar e enquadrar teoricamente esse tipo de 
reflexão que a gente vai fazendo. Portanto, quer seja a resposta às necessidades quer 
seja a questão da formação tem que ter sempre a ver com aquilo que a formação vai 
produzindo. Não quer dizer que, num momento dado, não tenhamos que recorrer ao 
ensino superior ou recorrer a um especialista — o que é sempre importante, até para 
nos desbloquear dos constrangimentos que vamos encontrar. Portanto, é um bocado 
essa a ideia que eu tenho defendido. 

E.: Agora, mesmo para acabar, é uma questão extra questionário mas é uma questão 
sobre a qual me interrogo pessoalmente. Sentiste que a existência do director de centro 
criou alguns entraves em termos de funcionamento das escolas ao nível da relação 
entre poderes, daqueles poderes instituídos? 

R.: Especialmente ao nível da escola-sede. Sobretudo. Eu só senti isso, um bocado, em 
relação à escola-sede. Eu não sei.... 

E.: E em relação à DLE? 
R.: Penso que o DLE soube sobreviver a isso, até porque é oportuno para ele. Como tem 

sabido sobreviver noutras situações. Penso que ao nível da criação de um outro poder 
foi importante. O reconhecimento institucional do centro tem sido importante para a 
própria autarquia. A autarquia fez o reconhecimento institucional do centro. Se calhar, 
o centro também teve a capacidade de promover a sua própria visibilidade, que é a 
questão de termos organizado umas jornadas de educação e desenvolvimento, que veio 
a redundar numa comissão da revisão da rede escolar. Foi uma actividade que o centro 
promoveu e que está para além da própria formação dos professores, escondida na 
escola e que dificilmente tem visibilidade cá fora. Portanto, se calhar, o centro também 
teve esta característica de promover a sua própria visibilidade. Mas eu reconheço hoje 
que o centro tem um reconhecimento institucional fora das próprias escolas. Se calhar, 
talvez mais fora das prórpias escolas do que o reconhecimento que algumas escolar 
têm em relação ao centro. Se calhar, porque há algumas escolas que se confundem 
com o próprio professor. 
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Protocolo de entrevistas ao Director H 

Esta entrevista ocorreu no gabinete do Director do Centro, logo após uma 
breve troca de experiências sobre a formação de professores 

E.: Que factores estiveram na base da tua candidatura a director de centro? 
R.: Os factores que estiveram nessa base foi a presidente do CD. da minha escola que 

me convidou para me candidatar a director do centro. Não sabia da existência 
concretamente do que era o sistema da FC; ela sabia; e ela é que meteu o processo. Foi 
ela que o meteu. Que tratou de tudo. E defendeu, em termos de CP, defendeu a minha 
candidatura, porque me conhecia e sabia que eu tinha uma certa experiência de 
formação. Portanto, eu não me candidatei. Oficialmente, é lógico que fui eu, mas foi 
ela que meteu a candidatura. 

E.: Qual é a tua escola? 
R.: Preparatória de (...). 
E.: Houve mais candidatos? 
R.: Sim. Em Janeiro de 93 existiram neste centro 12 candidatos. 
E.: Onde é que eles estão hoje? 
R.: Talvez porque soubessem de todo o processo e o achassem... e não se candidataram 

(ri-se). Alguns do Io ciclo; outros do 2o ciclo e outros até do 3o ciclo e do secundário. 
Alguns conheço e são nossos colaboradores, nomeadamente um deles é nosso 
formador aqui no centro. Mas não se querem candidatar, (ri-se) 

E.: Tinhas expectativas em relação às funções que ias desempenhar? 
R.: Tinha. Depois de aceitar e depois de ser homologado. Tinha. Tinha algumas 

expectativas e concretamente para o ano de 1993 algumas expectativas que tinha 
consegui pô-las em prática. Fasear o modelo de formação; era novo; era aquilo que os 
professores ansiavam há muito tempo e tinham a possibilidade de o fazer: criar uma 
certa autonomia na sua própria formação, no seu destino de formação. Em 93 foi um 
ano até trabalhoso, mas creio que foi um ano muito criativo, também, dos centros, que 
tiveram mobilidade; bolsa de formadores; tiveram que mobilizar reuniões; fizemos 
reuniões com a CP., com as escolas... Acho que o ano de 1993 foi muito rico. 
Embora com algumas divergências do poder central e com os CFs e com o apoio do 
FOCO, mesmo assim, acho que 93 foi positivo. 

E.: Tinhas algumas ideias sobre o perfil do director de centro? 
R.: Não fazia ideia nenhuma. Não fazia, porque eu não conhecia qual era o projecto de 

formação. 
E.: Qual era a tua experiência na FC antes da publicação do RJ? 
R.: Olha: a minha experiência foram... eu estive durante 10 anos nos serviços centrais do 

ME, nomeadamente na área de Ensino Especial. Fiz alguns cursos do FSE, 
nomeadamente para deficientes, dado que eu tive uma experiência a esse nível bastante 
gratificante. Estive na Suécia a estagiar, fiz o estágio e um curso de pré-
profissionalização para deficientes (sou o único, em Portugal, que o tem!). E depois 
contactei com muita gente que estava ligada à formação e trabalhei com os "números" 
do FSE. Fiz um curso de 660 horas, para 35 deficentes e multideficientes que 
envolveu 6 meses de trabalho e 3 meses de preparação. Portanto, a esse nível. Creio 
que até foi um dos factores (um deles, teriam os outros) que, realmente, a CP. achou 
que seria a pessoa indicada, porque até tinha uma certa experiência nisso. 

E.: Aquando da tua candidatura (pronto chamemos-lhe assim, não é?)... 
R.: Sim, sim. Claro. Fui eu ... 
E.: ...Possuías algum projecto que orientasse a tua acção? 
R.: A minha acção, eu tinha um projecto. A minha acção, agora, para quem? Também 

não sabia. Eu tinha, eu tinha ideias sobre a formação e continuo a ter ideias sobre a 
formação. Eu sou contra a formação de base, porque essa os professores já a têm; sou 
contra a formação científica, porque essa os professores já a têm; sou a favor da 
formação que realmente ajude o professor a modificar alguns comportamentos, 
algumas atitudes, a melhorar também. Nunca pensaria, como o decreto hoje prevê, 
fazer formação específica em determinadas áreas. Não tinha ideia à partida e ainda 
continuo a não concordar que a formação seja assim. Acho que o professor precisa da 
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formação noutras áreas; não na formação científica, porque essa já a teve nos seus 
cursos. E é um bocado o que este segundo decreto aponta. Não é? Mas tinha! Tinha! 
Tinha ideias e foi na base dessas ideias que foi feito o plano de actividades e o plano 
de formação para este centro, para o triénio, que depois foi homologado, foi 
acreditado pelo Conselho Coordenador. 

E.: Como é que caracterizas esse plano? 
R.: Eu caracterizaria, dado que era FC, eu entendia a FC num espaço de que o professor 

iria ter formação numa matéria que eventualmente não dominava muito bem... Eu vou 
dar um exemplo: "Comportamentos desviantes na sala de aula, dos alunos". Portanto, 
são matérias que o professor vai adquirindo e que depois iria-se abordar questões dos 
problemas comportamentais; teria (dado que era FC), iria-se fazer um outro percurso 
para esses mesmos professores, outro tipo de acção já com... aquilo a que se chamava 
aprofundamento no primeiro projecto (RJ) que, embora não era com essa terminologia 
mas ainda era um bocado essa. E ir então dando sempre o máximo de elementos ao 
professor nessa área. Na área em que o professor realmente escolheu. Porque se 
gostava dessa área e necessitava dela... Porque há outras áreas em que se poderia fazer 
o mesmo: a Área-Escola, a Avaliação, etc. Portanto, a minha ideia era que sendo FC 
não era desligada, nem pontual, isto é, o professor faz agora uma acção sobre a 
Matemática e se calhar nem é professor de Matemática mas só que como tem que fazer 
alguma coisa inscreve-se... A minha ideia não era essa. E aliás, o projecto deste centro 
que eu apresentei à CP. para aprovação, que foi aprovado pela CP. e posteriormente 
aprovado pelo CCFCP era com esse cariz; isto é, era FC para o triénio mas realmente 
pegar no professor, dar-lhe formação inicial e realmente ir aperfeiçoando essa 
formação até onde se pudesse, até onde fosse necessário. Portanto, a ideia era um 
bocado esta: era começar do elementar das coisas e ir aprofundando. O que não quer 
dizer que... 

E.: Previas aí uma abertura para a iniciativa das escolas e dos professores? 
R.: Ora bem, eu neste CF, portanto (aqui), fiz no Io ano, por isso é que eu acho que o Io 

ano que foi rico, fiz um inquérito aos professores, a todos os professores deste CF, 
todos eles... E enviaram o inquérito onde eles diziam qual era a sua necessidade de 
formação. E nesse conjunto desse questionário que eu fiz aos professores, eu não lhe 
chamo inquérito, chamo-lhe questionário, em que tirei 35 áreas, grandes áreas de 
formação e que consegui no Io ano fazer projectos de 25; isto é: apresentar projectos de 
25. Portanto, a formação que eu apresentei, isto é: depois de apresentar as grandes 
linhas de orientação do centro, para ir ao limite das acções de formação, isto é, descer 
às acções de formação, fiz um inquérito aos professores e em 94 fiz também. Este ano 
já não fiz! Portanto, a formação que eu pus no meu plano de 93, o Io ano que o centro 
existiu, todas as acções que estavam lá foram as acções em que os professores 
demonstraram que tinham interesse em fazer. 

E.: Quais as influências que consideras mais importantes para a emergência desse 
projecto? Isto é: a tua experiência; a tua formação académica, a FC que eventualmente 
tiveste ou influências teóricas, empíricas ou ideológicas. 

R.: Olha: algumas delas! Algumas ideológicas, outras práticas, da minha prática 
pedagógica de alguns anos. Nomeadamente a nível dos educadores de infância e dos 
professores do Io e 2° ciclo. Foi uma área em que eu sempre me movimentei. E como 
eu tinha uma experiência de 10 anos de formação também sabia aquilo que os 
professores iam pedindo e iam desejando. E isso foi, através dos formadores que nós 
tinhamos, da nossa bolsa de formadores, eu incentivei algumas acções de formação 
nessas áreas, porque eu sabia perfeitamente que as pessoas estavam carentes dessas 
áreas de formação e que todas elas que viessem eram poucas. Portanto, foi um pouco 
a influência também da minha experiência como professor e como formador. E não só, 
não só. Também com algumas sugestões da CP. Também iam sugerindo, iam 
trazendo ideias da escola e eu sugeri... Não muito! Mas... sempre iam dando alguma 
coisa... (ri-se) 

E.: Agora uma questão mais geral. Tens uma ideia formada sobre a formação não-inicial 
até à publicação do RJ? Isto é: como é que caracterizarias, muito sucintamente, essa 
formação até à publicação do RJ? 

R.: Formação não-inicial até ao segundo regime jurídico? 
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E.: Até à altura em que foste eleito. Tiveste 10 anos de experiência nessa área. 
R.: Ora bem, a formação era... Eu creio que a formação que eu tive, que consegui fazer 

com os professores que eu tinha a meu cargo e como orientação, dado que eu tinha as 
CERCIS e APPs..., a nível de todo o país e eram professores destacados, portanto 
professores do ME e não só e também técnicos que estavam a ser pagos pelas 
instituições... Mesmo ao nível das escolas eu creio que os professores sempre foram 
recorrendo a algum tipo de formação... E eu..., pronto... e a ideia que eu tenho é que 
os professores necessitavam (não sei se é bem aquilo que queres saber...), o que é que 
os professores..., mas os professores iam à formação, escolhiam os dias que tinham 
ao abrigo do... da dispensa, escolhiam a sua formação, iam à formação, seminários, 
congressos, etc, e iam com vontade, frequentavam sem mesmo esperar pelos créditos 
que lhe dava isso e até muitas vezes sem o documento para currículo... sempre o 
fizeram e, pronto: agora decepciona-me um pouco que (ri-se) a formação da forma 
como ela está a ser aplicada, o professor preocupa-se muito realmente com o crédito. 

E.: Achas que havia uma política de formação antes da publicação do RJ? 
R.: Não creio que havia. Haviam focos de formação originado umas vezes pelos serviços 

regionais e centrais e muitas vezes muito particularizado nas escolas, enfim, pronto 
eram os próprios professores que se dinamizavam. Não me parece que... pelo menos 
era formação com pequenos focos. E agora, sim, agora está a ser mais centralizada. 
Eu, pelo menos, falo por mim, que de vez em quando lá ia, sempre que me aparecia 
um convite, eu gostava e ia. E a pagar! (ri-se). 

E.: Quando foste seleccionado sentias que havia alguns domínios do saber que gostarias 
de aprofundar, para melhor desempenhares as tuas funções? 

R.: Domínios do saber, em que aspecto? 
E.:Áreas de formação pessoal e profissional, que achasses importante trabalhar. 
R.: Não. Não pensei nisso. Não foi uma das minhas preocupações, dado porque esses 

grandes domínios vão surgindo também depois com o contacto com a experiência e 
com a própria formação que é aplicada no terreno. Partindo do projecto que eu disse 
anteriormente devia de chegar agora no final deste ano e fazer o balanço e fazer a 
avaliação. E eu fiz a avaliação de 93 e depois não consegui fazer mais nada. Mas não 
tive essa preocupação de estar já a definir aquilo que queria fazer. Creio que ... 

E.: Eu digo a tua formação pessoal... 
R.: Não. A minha formação pessoal... Não cria criar influências. Pelo contrário, era ser 

receptivo às sugestões e opiniões das escolas e dos próprios professores. Era lógico 
que nós temos sempre intuitivamente uma influência que nós, portanto, da nossa 
formação de base, formação académica e até formação também pedagógica. Mas aqui 
no centro eu não consegui, a não ser numa grande área que era tudo o que se tratava de 
deficientes eu realmente tinha um certo carinho especial. E evidenciava, mas pronto, 
fora disso não. 

E.: Mas para ti mesmo. Para tu frequentares eventualmente. 
R.: Ah! Para eu frequentar. Não. Não. Houve aí um ano em que nós tivemos um 

inquérito do serviço FOCO a pedir-nos qual eram as nossa habilitações, que era, 
parece-me, que a ideia que era depois de fazer algum trabalho com os directores de 
centro, o que me parece que era correcto. E esse inquérito, essa ficha, era um pouco 
(pelo menos eu tive essa percepção), que era para canalizar o tipo de formação em que 
os professores também como directores de centro precisariam. Não em formação 
académica ou científica, mas pelo menos em termos de perspectivas de análise 
regionais, locais... e... Aqui, nos grandes centros nós temos muitos professores de 
muitas áreas e sabemos que no interior tem mais dificuldade aí, até mesmo a nível de 
formadores. 

2a Parte 

E.: Tendo em conta a experiência de quase três anos, quanto ao perfil do director: Na 
altura disseste que não tinhas pensado nisso. Hoje, que ideias tens sobre isso? 

R.: Eu hoje já tenho uma ideia diferente e creio que, falando também por mim, não serei 
um bom director de centro. Eu creio que um director de centro de formação precisa de 
(ter) um domínio muito grande de várias matérias. Não sei se haverá alguém com esse 
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perfil, há muita gente capaz, mas eu pessoalmente não me considero uma pessoa com 
o perfil ideal para ser director de centro. A nível de relações interpessoais creio que 
sim. Como também em formação de base, Psicologia, também... A nível científico, 
tenho muitas dificuldades, porque não domino muito bem o ensino secundário, isto é, 
as grandes áreas do ensino secundário, as técnicas do ensino secundário, os cursos do 
ensino secundário, agora os cursos profissionais... e tenho uma certa dificuldade de 
falar com os professores. E tenho que lhes pedir que eles me expliquem muito bem... 
(ri-se). Mas creio que isso é capaz de acontecer com qualquer director de centro. Se ele 
for do Io ciclo ainda mais dificuldade tem: portanto, a esse nível senti alguma 
dificuldade e creio que há gente que está mais, se calhar, habilitada para este cargo. A 
nível das relações interpessoais, do conceito de necessidade das pessoas creio que 
não. Este centro fez um bom trabalho... Qual será o perfil do director de centro?... 
Não sei! Sinceramente não sei. 

E.: Disseste aí algumas coisas... 
R.: Sim. Mas não sei. Não sei, porque.... 
E.: Pronto. Mas existe uma condição sine qua non: é que o director seja um docente. 

Primeira questão. 
R.: Mas eu até percebo perfeitamente que é para saber mais ou menos enquadrar... 
E.: ...Mas há muita gente que quase não deu aulas... 
R.: ...Mas eu isso aí também acho mal. Se eu já não me acho capaz de ser um bom 

director de centro... (ri-se) 
E.: Depois há dimensão gestionária. Isto é: há aquelas pessoas que acham que um 

director de centro devia ter um pendor muito ligado à gestão. E há ainda aquelas 
pessoas que acham que, eventualmente, a formação em CEs ou em áreas das CEs 
como também uma das questões. Agora, o que é que nós devemos privilegiar? 

R.: Eu acho que devemos privilegiar as CEs. Como é óbvio. Dado que somos 
professores. Mas o director de centro, depois... Aliás, eu vou-te dizer uma coisa: se 
eu soubesse, quando me candidatei que, realmente, que ia ter 90% da minha força de 
leão, do meu tempo aqui dentro do centro, a lidar com problemas administrativos eu 
não aceitava. Por isso é que eu acho que das duas, uma: se não há nenhum perfil para 
este cargo, ou melhor, desculpa: se não há nenhuma pessoa que tenha o perfil para 
este cargo porque é preciso saber da Contabilidade Pública, é preciso saber da 
reconversão da CPN ao FSE, é preciso todas estas matérias e minimamente 
dominadas, minimamente... é que foi a maior parte, como eu disse, do tempo de leão 
foi gasto nessas matérias, então eu acho que o director de centro podia ser um 
professor dedicado muito às áreas das ciências mas também ter então realmente uma 
informação (eu já não digo formação, mas uma informação) nestas matérias. Porque é 
muito difícil, quando surge um decreto e que diz que tem de ser assim e assim e a 
pessoa nunca ouviu falar daquilo. No fundo, nós somos professores, não somos 
gestores! Portanto, neste momento, não vejo ninguém com o perfil para ser director de 
centro depois destes 3 anos de experiência, claro. Não vejo ninguém! E tu podes 
perguntar-me então porque é que eu vou ficar mais um ano! Se eu não tenho perfil... 
pronto: eu fico para não ficar o centro também num vazio! Mas não vejo, não vejo, 
não vejo... Ou então o director de centro é uma pessoa que está minimamente 
informada e formada na área das ciências pedagógicas e domina uma série de matérias, 
mas então que lhe dêem também informação aos outros níveis. Nós fazemos arquivo, 
nós fazemos tudo!... 

E.: E isso nem são funções dos directores. 
R.: Nem eram funções nossas. O estatuto também não dizia isso. Uma das coisas que 

hoje um director de centro deve fazer é trabalhar com o computador e tem muita 
dificuldade. Porque, como normalmente está sozinho e como eu estou, porque não há 
dinheiro para pagar a uma secretária, das duas uma: ou ainda sabe escrever à máquina 
e vai escrevendo algumas coisas ou então vai ele próprio para o computador. Portanto, 
são... eu creio que isso também é ultrapassado, não é?... 

E.: Pois é. E é também uma forma de construção. E há uma grande diversidade. Ainda 
ontem estive num CF e têm para pagar. Há vários que têm. Continuam a ter dinheiro 
para isso. Há outros CFs que têm uma boa relação com a secretaria e é ela que faz 
quase tudo. Outras situações que, enfim ... O director faz tudo. 
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R.: E. Isso é verdade. 
E.: No exercício das funções de director, o que consideras que tenha assumido uma 

importância decisiva nesse desempenho? 
- a experiência profissional como docente. 
- a experiência no domínio da formação de professores. 
- a experiência académica. 
- a reflexão produzida no grupo de pares. 
- a reflexão produzida na Comissão Pedagógica. 
- outras. 

R.: Não. Hierarquizo a primeira e a segunda. Porque realmente a experiência como 
profissional foi uma das bases que me levou à candidatura, dado que eu tinha, como 
disse anteriormente, alguma experiência a nível de formação. E a experiência no 
domínio da formação de professores (realmente passei oito anos a fazer formação com 
professores!). A experiência académica eu não a considero muito relevante (em 
considero para mim nem para qualquer um outro), não a considero muito relevante, 
porque no fundo é um conjunto de pessoas que vão também tendo ideias e o director 
de centro se quiser, realmente, introduz-se nessas ideias. A reflexão produzida no 
grupo de directores de centro, acho que foi importante; aqui foi importante para a 
continuação do trabalho. Creio que se não fosse esta reflexão produzida pelos 
directores de centro, nas reuniões que nós fazíamos, eu creio que, no primeiro ano, 
tinha desistido. Desistia mesmo. Se estivesse só tinha desistido. Como sabes (e tu 
fazias parte também desse grupo) se não fosse este grupo eu não tinha ficado. A 
reflexão produzida na CP., sinceramente esta CP. não me traz nada, porque eles 
aprovam tudo que eu apresentar e, portanto, eu tenho que ser eu a reflectir nos 
problemas e levar; e na altura em que levo eles aprovam. As "outras". As "outras" para 
mim há aqui... Este "outras" eu meto os formadores. Sempre! Isto é: eu tive a 
felicidade neste centro de reunir uma bolsa de formadores (que nem todos fizeram 
formação; isto é: apresentaram projectos, mas nem todos foram contemplados com 
financiamento; a maior parte deles tiveram acreditação como formador e as acções 
deles); mas creio que foi no centro dos melhores trabalhos que o director do centro 
teve. Isto é: foi a discussão dos problemas da formação, fizemos muitas reuniões; 
também te digo que muitos formadores desistiram ao fim das 2a e 3a sessões de 
trabalho, porque havia muita indefinição no início e essa indefinição de certeza que os 
levou a não concordarem com determinadas orientações e o medo daquilo em que se 
estavam a meter; mas os que ficaram, creio que foi das coisas mais... mais agradáveis 
que eu tive neste CF., foi a reunião com os formadores. A discussão dos planos de 
formação, de articulação dos níveis de formação ao nível das educadoras, dos 
professores do Io ciclo, 2o ciclo e 3C... isso foi das coisas mais agradáveis. Também te 
digo no ano de 93. Tudo isto no ano de 1993. 

E.: Em relação às ideias orientadoras do teu projecto de 93, achas que elas se mantêm 
intactas, hoje? 

R.: Não. Algumas foram postas..., algumas foi possível colocar..., algumas ideias e 
algum trabalho nesse sentido. Nomeadamente em 93. Foi possível. Creio que 1/3 do 
nosso plano e das minhas ideias foi possível pôr no terreno. Dado que nós 
apresentamos um plano de 25 acções, fomos financiados com 10. Para um Io ano 
acho que estava muito bem. E pensava eu que num 2° ano se fossemos financiados 
com mais 10 ou 15 e no 3o ano também, cobríamos todo o universo de professores 
aqui do centro, que somos 1300, perto de 1300 professores. No Io ano sinto que foi 
possível, que era reflectir a formação, preparar e reflectir a formação para dar 
continuidade no ano de 94 e 95; mas como sabes, isso não foi possível, porque 
estivemos no ano de 94 quase parados. 

E.: O projecto de formação deste centro confunde-se com o teu projecto pessoal? 
R.: Não, Não. O projecto deste centro tem que ter alguma coisa meu, como é óbvio; no 

fundo fui eu que o redigi... Mas, como disse atrás, teve a ver com o inquérito que eu 
fiz aos... (inquérito ou o questionário que eu fiz aos...) professores para eles dizerem 
que tipo de formação gostavam de ter. Só na redacção final e... no extrair de todas as 
propostas com que entrei, aí talvez tivesse alguma coisa de pessoal, mas tinha a ver 
também com o meu projecto e, portanto, como o projecto era meu (e eu digo isto, o 
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projecto era meu e não da C.P., porque foi — embora a CP. aprovasse, - foi o 
director de centro que apresentou à CP., eles analisaram-no... só...)... Mas não tem 
muito de meu. Tem, sinceramente, mais dos próprios professores. Foi a compilação 
dos dados recebidos. 

E.: ... Portanto, a oferta da formação foi construída com base nesse questionário? 
R.: Exactamente. Exactamente. 
E.: Chegaste a negociar esse projecto com a CP. e com outros agentes, com os 

formadores (nomeadamente) ou formalizaste o plano de formação com um conjunto de 
acções?... 

R.: Não. Quando este centro pediu e convidou aos professores deste centro que 
quisessem ser formadores do próprio centro e fiz a primeira reunião com eles, eu 
apresentei-lhes precisamente o plano de formação para o triénio e disse-lhes qual era o 
nosso plano de formação, qual eram as ideias (e aliás já tinha sido aprovado pela CP. 
e inclusivamente já tinha sido publicitado). E foi na base desse plano que realmente se 
estruturou o primeiro ano de formação. Mas deixa-me dizer-te: mas mesmo assim 
surgiram muitas sugestões de formação que não estavam inseridas dentro do nosso 
plano e que foi aceite e que foi melhorado e valorizado, como é lógico. 

E.: Quais as maiores dificuldades ou obstáculos que sentiste ao desenvolvimento do 
projecto de formação? Posso-te ajudar com estas quatro categorias: - professores: -
escolas; - poder central e regional; - pessoais. 

R.: A grande dificuldade que eu tive aqui no CF foi a sede (do CF). No início, quando a 
CP. ainda não tinha o director eleito, esta escola ficou como sede para o CF, porque 
estava mais centralizada e quando o director foi eleito e começou a trabalhar, a escola 
não aceitou ser sede. Queria... Não tinha nada contra o director, mas tinha contra a 
instituição a que ele estava a dirigir e portanto foi essa a grande dificuldade 
inicialmente. Isto é, a escola não estava preparada, C. Directivo e C. Administrativo e 
toda a secretaria não estava preparada para dar apoio ao CF e como tal sentiu 
responsabilidades a mais sem minimamente estar informada para elas. Nomeadamente 
o presidente do CD que é meu amigo e diz-me: "F..., eu não te quero cá, porque não 
quero o centro aqui". 

E.: Que escola era? 
R.: Esta escola. Porque esta não é a minha escola. O que é que eu fiz? Portanto, a Ia 

dificuldade que eu tive foi esta. Reuniu-se a CP. para ver se havia outra escola que 
me quisesse receber dado que ainda não se tinha criado as infra-estruturas e era mais 
fácil. Nenhuma delas me quis receber e eu acabei por ficar aqui. E hoje é totalmente ao 
contrário: essa dificuldade que CA., o CD. tinha, foi ultrapassada com o andar dos 
tempos e verificou que as responsabilidades são deles mas também... pronto, ele 
começou a ter uma certa confiança no Director de Centro e hoje já não tem dificuldade 
em assinar seja qual for o papel, mas naquele início passava três dias... levava os 
papéis para casa, para assinar aqueles papéis todos... Essa foi a minha grande 
dificuldade como director de centro. A segunda grande dificuldade que eu senti por 
parte do organismo, nomeadamente, Direcção Regional, que nunca nos apoiou em 
nada. Pelo contrário, pedia-nos papéis. Pediam-nos que a gente mandasse para lá 
quais eram as candidaturas que tivemos, o plano de formação, tudo isso foi enviado. 
Mas nunca tivemos o feed-back disso... Eu, pelo menos aqui no centro, nunca tive. 
Não sei se os outros tiveram. 

E.: E agora há um decreto a regular isso. 
R.: E agora há um decreto. Mas naquela altura não havia. Eles sugeriam, pediam e nós 

mandávamos para lá, qual era o nosso plano de formação; qual era as nossas 
perspectivas de formação; nós enviámos relatórios de final de acções dos nossos 
dossiers técnico-pedagógicos... O certo é que nunca tivemos esse feed-back. Nem 
por... por papel nem pessoalmente. Creio que foi... sendo a instituição mais directa a 
que nós estamos vinculados, que é a DREN, essa eu nunca senti apoio dela. Também 
tive uma certa dificuldade, porque muitas vezes os professores punham as suas 
questões e não era o FOCO que era a segunda entidade em que nós estávamos 
vinculados que devia dar respostas. E da DREN nunca tive essas respostas. A terceira 
foi, realmente, pela instituição FOCO (FOCO que era FOCO/FORGEST que agora 
não é). FOCO, a nível, realmente, do critério de selecção da formação que nós 
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enviávamos para lá e que eu nunca soube qual foi o critério que eles tiveram de apoio 
financeiro às acções. Até hoje estou para saber. O que lamento imenso. Porque se eu 
apresentei um plano de 25 acções com creditação e com plano de formação e se não me 
davam financiamento para elas, nunca me disseram qual foi o critério. Hoje, nós 
sabemos pelo despacho, pelo menos a nível de primeiras prioridades já estão 
definidas, naquela altura não havia prioridades nenhumas, Era o projecto, 
apresentávamos o plano. E depois também foi os financiamentos. No próprio FOCO 
foi o financiamento: atrasado; grande dificuldade de comunicação com o organismo 
FOCO, grande dificuldade (e ainda hoje continua). Creio que hoje já não se 
justificava. Isto é: mandar um papel, só, um papel de 3 em 3 meses, a dizer que está 
aqui uma disquete e que não sei quê..., já não se justificava. Mas no Io ano, pelo 
menos, senti uma grande dificuldade por isto: é que exigiam-nos, mas nunca nos 
diziam as coisas por escrito. E isso foi das maiores dificuldades também que eu tive 
aqui. Depois de ultrapassar, o CF, a sede; e depois de ultrapassar outras questões, 
essa foi... E depois foi o financiamento. Nós ficamos a dever aos fornecedores muitos 
anos (eu digo muitos anos, porque foi!) e pronto: e ninguém nos respondia, ninguém 
nos dizia "sim, senhor: vocês vão ter o dinheiro em tal mês". Essa foi outra grande 
dificuldade. Não a dificuldade em fazer os dossiers de saldo, porque isso é uma 
questão técnica, nós ultrapassamos isso. Mas foi a dificuldade em pagar aos 
formadores, que já tinham feito a sua formação há tanto tempo e mereciam e deviam de 
receber o que de direito; aos fornecedores, que estiveram muito tempo sem receber; e 
portanto, essa foi também a terceira e grande dificuldade. 

E.: E em relação aos professores? 
R.: Em relação aos professores, no Io ano, surgiu uma certa empatia com o centro. 

Queriam fazer muitas coisas, queriam fazer reuniões e foi muito bom. Estavam com 
uma expectativa de formação, dado que eram os professores que faziam formação para 
os professores, isto é, não era uma acção em que se despejava as receitas todas e 
depois cada um ia para casa tomar aquilo que achava mais conveniente. Não: era um 
tipo de formação que eles achavam que íamos fazer e que fizemos; a expectativa dos 
professores foi que realmente era uma coisa nova. E iam beneficiar disso. Mas quando 
começaram a surgir também grandes problemas que era das inscrições, de quem tinha 
formação e quem não tinha, e que depois começaram a entender que tinham de fazer 
créditos de formação para a progressão na carreira, acho que foi uma decepção para os 
professores. Desmotivados... Não mandam sugestões. Eu tinha muitas sugestões dos 
professores das escolas. Não mandam. Eu no boletim que fiz e que publiquei, pedia 
sugestões. Eles, de início, mandavam. Agora não mandam. Agora digo-te uma coisa: 
só perguntam ao director de centro quais são as acções que não são financiadas 

E.: E em relação ao ME? 
R.: O Ministério, pronto, do ME já falei, pelo menos nos organismos que nós mais... 
E.: Ao nível da Ministra, de quem define a política. 
R.: De quem define a política... Pronto: tive uma grande surpresa. O que me levou, a este 

director de centro (...), a pôr o meu lugar à disposição da CP foi quando houve 
alteração do 294... 

E.: ... do 249! (inverteste) 
R.: Inverti! E, sinceramente, eu quando tive o primeiro documento que eventualmente iria 

ser publicado, eu, sinceramente, não concordo. E não concordo, porque se nós 
tínhamos pouca autonomia em termos de formação, então ficamos melhor! E, 
portanto, sinceramente não concordo. Das razões que me levou a eu pedir a demissão 
do cargo e a não continuar, foi precisamente essa alteração. Espero que seja mudado. 

E.: Sentes que a tua prática efectiva esteve sempre perto das ideias que possuías? Isto é: 
do teu projecto? 

R.: Sim! Dentro do que nós fizemos (não do projecto, porque o projecto era um projecto 
para incluir todos os professores do centro, dado que eu fiz uma ficha do professor de 
todos os professores deste centro e não consegui), mas realmente do terço que eu 
consegui fazer com os professores corresponde àquilo que eu pensava depois de 
apresentar o plano de actividades e de formação do centro. Correspondeu 
perfeitamente. 
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E.: Notas algumas diferença entre a tua escola, a escola-sede, outras escolas ou níveis de 
ensino no nível de adesão às acções e ao projecto? 

R.: Não noto nada! A procura é igual e a não-procura é igual, também. É igual. Há um 
grupo, neste centro, que está sempre mais interessado em fazer formação, que é o 
grupo das educadoras de infância. Sempre, sempre, sempre. O grupo de educadoras 
de infância foram aquelas que estiveram mais motivadas, que estão sempre..., 
apresentam sempre propostas de formação. Os outros níveis (Io, 2° e 3° CEB e 
Secundário) estão ao mesmo nível de interesse. Eu saliento aí educadoras de infância. 
Mas com bastante... mas com bastante. 

E.: Não houve escolas ou grupos de professores que te apresentassem projectos? 
R.: Não. No meu centro nenhuma escola apresentou... Nenhuma escola, não é bem 

assim: só tive uma escola do meu centro de formação que, todos os anos, me 
apresenta planos de formação. 

E.: Concretiza-os? Ou não? 
R.. Alguns deles foi possível. E um deles quero-te dizer que tenho a impressão que foi o 

único centro que conseguiu fazer, que foi uma proposta precisamente dessa escola, 
que foi fazer formação, arranjar a fazer formação de relações interpessoais com o 
pessoal auxiliar de educação. Essa escola convidou o centro a organizar formação para 
o pessoal auxiliar. O centro não tinha ninguém a quem recorrer na altura porque não 
tinha dinheiro para pagar e então foi o director do centro que fez essa formação. 
Gratuitamente. E fez essa formação com o pessoal auxiliar de educação. Não cobri o 
universo do pessoal todo, porque fiz algumas acções, mas penso (dado que vou 
continuar mais um ano) que irei depois cobrir os restantes. Foi distribuída bibliografia, 
documentos, etc. Foi... Acho que também foi... Porque o centro não fez só formação 
para professores. Nós fizemos seminários, fizemos bastante trabalho, fizemos 
formação gatuita, isto é, eu convidava formadores deste centro se iam fazer uma acção 
de formação a uma escola, falando sobre a Área-Escola, falando sobre a Avaliação... 
Sempre estiveram disponíveis para isso. Este centro programou isso. Passava um 
documento, no final, de presença aos professores. Falou-se da área-turma, falou-se 
dos directores de turma; falou-se da Área-Escola; falou-se das relações com a escola e 
a família; tive esta experiência...: fizemos seminários sobre as artes das marionetes; 
fizemos seminários sobre SIDA; o director de centro fez essas acções com o pessoal 
auxiliar... Isto é, não foi só as acções financiadas que este centro fez. Pelo contrário, 
acho que fizemos mais sem ser acções financiadas, isto é, mais formação (e 
informação) do que as acções propriamente ditas, fíanciadas. 

E.: O que pensas da FC, hoje? 
R.: Não sei. Se o projecto que eu fiz para este centro, que tinha realmente uma 

continuidade de 3 anos, que foi espartilhado no final do 2o ano, que foi colocado no 
caixote do lixo, e que a minha vontade era sair e não saio para que o centro não fique 
no vazio; sinceramente, para a apresentação deste plano para o próximo triénio vou 
pensar bem. Não sei. Neste momento não sei, ainda. Estou um bocado diluído... 

E.: Mas achas que existe FC? 
R.: É como eu dizia, no meu projecto, no meu projecto ... 
E.: Não me estou a referir ao teu centro. Estou a referir-me no geral. 
R.: Não... Não creio. Eu também ... portanto, não sei bem o que se diz F.C., para mim, 

é: o, professor tem formação, em determinada área, e dá-lhe continuidade a ela. Não 
é? Pronto: ou na área das Ciências, ou na área da formação da escola, ou da área-
escola..., mas que tenha realmente formação contínua numa área. FC. FC, só assim, 
com um projecto contínuo; porque senão então naõ há FC. E então agora ela cada vez 
está mais desgarrada... Não é? Eu tiraria-lhe do projecto... Este 2o projecto em vez do 
Io, que é o RJ, eu tirava-lhe... chamava-lhe só Formação de Professores e não lhe 
chamava FC (ri-se). 

E.: Por isso é que eu tive o cuidado de ter perguntar há bocado o que é que pensavas da 
formação não-inicial. Era para lhe dar um carácter amplo, mais vasto. A meu ver o 
conceito de FC tem de ser melhor definido. Ao passo que a expressão não-inicial 
integra tudo a partir do momento em que concluíste a FI. A FC penso que obriga a 
uma definição mais rigorosa do próprio conceito. 
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3a parte 

E.: Tendo em conta este percurso que efectuaste, pensas recandidatar-te em 95? 
R.: (ri-se). Não. Sinceramente... Eu, em 94 apresentei... Pus o lugar à disposição da CP 

à espera que viesse o novo despacho da FC, o novo decreto-lei; quando ele surgiu 
disse à C.P. que não queria continuar, porque eu não concordo com ele; 
pessoalmente, não concordo. Creio que destruiu todo o meu projecto, que eu tinha de 
3 anos; e a maior parte dos centros que eu conheço. Neste momento, não me 
recandidatei nem me recandidato; só vou dar continuidade mais um ano para que o 
centro não encontre vazio, dado que houve um candidato a este centro e a C.P. não 
aceitou. Só essa razão porque eu fico; senão eu desistia. 

E.: Com os elementos que possuis hoje, que podem, de certo modo, limitar as tuas 
expectativas, se te candidatasses que alterações ao teu projecto, ao nível conceptual, 
introduzirias? 

R.: Um bocado difícil neste momento, dado que ainda é um bocado... (riso...). Não sei 
que te responda. Eu vou-te dizer: eu prefiro não te responder, porque eu tenho um 
bocado de receio que aconteça um pouco o que aconteceu com o projecto inicial, o 
projecto deste centro, que tinha as três vertentes; não sei se o projecto para o outro 
triénio, dado que se eu ficar vou ser eu que o tenho que fazer e a C.P. também 
corresponsável, como é lógico... se realmente ainda irei tentar pôr..., dar continuidade 
a esse projecto que eu tinha inicialmente previsto para o centro. Mas neste momento 
não sei. 

E.: Nem sequer tens estratégias definidas de ... 
R.: Não. porque eu vou-te dizer porque é que não tenho: ainda estamos no processo de 

eleição; é natural que ainda surja algum candidato e se surgir algum candidato eu não 
quero criar influências... portanto... Posso ter as minhas ideias e tenho-as. Mas são 
ideias que ainda não estão trabalhadas. 

E.: Pensas que as escolas e os professores estão em condições de responder 
adequadamente aos desafios que a FC lhes coloca? 

R.: Eu acho que o professor tem motivação e o professor sempre quis formação, sempre 
quis dialogar... Eu creio que a formação também ... Quando se diz formação, enfim, 
ela não será bem, bem a formação que, se calhar, a maior parte das pessoas pensam. 
Eu acho que quando se faz uma acção de formação é mais para diálogo entre as 
pessoas e troca de experiências de que realmente despejar as receitas e que as pessoas 
fiquem com as receitas e depois vão trabalhar as receitas. Eu tinha esse exemplo na 
acção que estou a fazer com as educadoras e professoras do Io ciclo que, realmente, 
eles preferiam o diálogo e a troca de experiências, muitas vezes, de algumas questões 
técnicas que eram colocadas. Os professores estão receptivos à formação. Mas não é 
com este tipo de formação que nós, pelo menos, nesta última fase deste triénio nós 
lhes apresentamos. Isto é, o espírito que eu tenho dos professores é que eles não 
querem fazer este tipo de formação. E eu também, precisamente por isso, é que ainda 
não pensei que tipo de formação é que lhes vou apresentar. 

E.: Não sabes quais as razões porque reagem relativamente a isso? 
R.: As razões primeiro porque... o plano que é apresentado de formação aos professores 

é um plano. Normalmente os centros apresentam um plano vasto e que os professores 
têm um leque de escolhas... Eu estou a falar deste centro, porque quem apresenta 25 
acções e quem apresenta 20 e projectos, com CEs, CFs e etc., mas o grande problema 
que eu vejo da desmotivação dos professores neste momento é que eles sabem que 
estão sempre à espera que a acção seja creditada, que a ação seja financiada... E isso 
transmitiu-lhe um mal-estar aos professores e que não acreditam nisto. Sinceramente, 
os professores nas escolas, não acreditam neste modelo de formação. Ou é os 
directores de centro ou é a instituição nossa superior hierárquica, DREN, Foco e até 
mesmo a nível de ministério, central, e juntar à mesa e discutir estas coisas, porque 
senão eles não querem. E eu digo isto e não me importo que fique na entrevista e que 
fique gravado que os professores neste momento perguntam-me quais as acções que 
não vão ser financiadas para se candidatar a elas. Embora que o novo despacho agora 
isso acabou (ri-se). Mas era assim que me perguntavam. Portanto, este é o 
pensamento deles. "Eu não quero! Eu não quero!" Porque se gostavam de fazer uma 
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acção em que dizia "Comportamentos desviantes na sala de aula", em que todos nós, 
professores, temos esses problemas e que diz que não está nas primeiras prioridades, 
nem nas segundas, nem nas terceiras... Eles não querem fazer Matemática! Não 
querem fazer Física e Química! Não querem! Queriam essas acções porque era onde 
eles encontravam algumas respostas, algumas questões que eles têm no dia-a-dia. 
Portanto, para fazer uma acção, por exemplo, os professores de Educação Física, que 
é da Area-Turma dirigida à Area-Turma ou a acção de formação é na área científica, 
ou então é trocas de impressões com os professores. Portanto, eu creio que os 
professores deviam saber, esses professores de Educação Física, o que é que os 
outros professores sentem quando estão fechados 50 m com os alunos dentro da sala 
de aula; como é que eles reagem, os alunos; como é que eles criam instabilidade. 
Porque não fazem, realmente o movimento psicomotor, porque estão sentados 50 m. 
E o professor de Educação Física não sente isso! Porquê? Porque para eles tem outro 
tipo de gastos de energia, etc., reagem de maneira diferente. Agora fazer formação 
para os professores de Educação Física e dizer-lhes: "o que nós vamos tratar é da 
Psicomotricidade"...; Isso eles já aprenderam como formação de base! Portanto, os 
professores rejeitam isso. Os professores querem mais formação que lhe diga respeito 
à sua presença na escola, não só na área-turma, mas na escola, na família, na 
envolvência... 

E.: Na tua opinião esta definição de prioridades centrada nas didácticas e nas 
metodologias é errada? 

R.: Para mim é errada. E por isso é que eles reagem mal. 
E.: Por último, imagina que ias continuar por mais três anos, havia alguns domínios que 

gostarias de aprofundar, pessoalmente, para poderes desempenhar as tuas funções 
cada vez melhor? Mas eu punha uma outra questão para além disso: como é que tu vias 
uma possível organização da tua própria formação como director de centro? Isto é: 
temos várias hipóteses: ou uma formação encomendada às universidades específica 
para directores de centro; ou uma formação organizada por nós em grupos de 
directores em que possamos eventualmente ter alguma relação com as universidades, 
escolher os formadores em determinados momentos, definindo quais são as tais 
necessidades de formação de que toda a gente fala. 

R.: É um bocado essa última parte. Eu creio que um director de centro, ou eu ou outro 
qualquer, nesta 2a fase, portanto, neste 2° mandato, terá que fazer a avaliação do que 
fez no centro; de quem é a bolsa de formadores que tem; quais são as ideias da CP; e 
então definir estratégias de formação para o próprio centro. Dado que os elementos da 
CP, no fundo, são os presidentes dos CDs e Conselho Pedagógico e os representantes 
do Io ciclo e dos educadores de infância e então definir modelos de formação. Agora, 
creio que depois de definir os modelos de formação para o centro e ver quem é que 
necessita para desenvolver esses modelos de formação. Isto é, e se necessitar de 
elementos das universidades, tudo bem: vá lá buscá-los. Não há problema nenhum. 
Creio que isso até é bom. Mas é primeiro de tudo é definir os modelos de formação. E 
se nós tivermos, como este centro tem, uma bolsa de formadores que não tiveram 
hipótese de fazer formação, que apresentaram planos de formação com muito bom 
nível; na prática, não sei como é que eles iam ser exequíveis, mas o certo é que eles os 
apresentaram e nem todos eles fizeram formação. Eu creio que é possível fazer com 
uma bolsa de formadores do próprio centro, fazer a formação que o próprio centro 
quer. E acho que é com isto, isto é, definir os tais modelos de formação que quer. 

E.: Eu queria que te referisses aos directores de centro. 
R.: Pronto! E passa por aí, pelo director de centro ser o dinamizador desse grupo. Creio 

que, neste momento, se os directores de centro tivessem possibilidade e é muito difícil 
definirem modelos de formação, dado que nós temos colegas de Mirandela e de 
Vinhais e não sei quê, que têm poucos professores a quem oferecer formação tem mais 
dificuldade em arranjar formadores e então como o modelo agora e o perfil do 
formador ainda mais dificuldade tem... Mas creio que deviam de ser os directores de 
centro que deviam definir os modelos de formação para os próprios centros. Eu creio 
que, se fosse possível os directores de centro, cada um com o seu plano de formação, 
recolhendo elementos (sobre os planos) dos outros directores de centro: eu 
apresentava o meu; tu apresentavas o teu... e discutíamos: olha, tu tens aí uma coisa 
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gira... E gira; eu vou... E então, no final, de um encontro de 2,3,4 dias, nem que 
fosse 15 dias... e então dizer: esta é a formação que os professores querem no pais! E 
a partir daí não ser através da estrutura hierárquica nossa vir destruir esse projecto. E 
o director de centro, para fazer isso, o que é que tinha que fazer? Para apresentar o 
plano de formação fazia como eu fiz: recolheu os elementos dos próprios professores; 
isto é, que formação é que vocês querem? Aliás eu vou fazer isto, este ano, outra vez, 
para apresentar o modelo. Creio que passa um bocado por aí. Creio que passa pela CP 
em aprovar o modelo de formação... dos formadores... mas definir a formação, 
definir a formação, os directores de centro que ficarem para o próximo triénio creio 
que deviam ser eles. Eu digo os que ficarem, porquê? Porque são aqueles que tiveram 
esta experiência destes três anos e estas alterações. 

E.: Tu, há bocado, referiste que uma das coisas que foi importante na tua experiência foi 
as reuniões de directores que contribuiu para a formação dos próprios directores. 

R.: Pois foi. 
E.: Não vês um processo idêntido, ao nível da formação, já não com as questões 

financeiras, dado que estão ultrapassadas, eventualmente, mas ao nível de outro 
domínios? 

R.: Vejo. Vejo. Vejo. Eu acho que sim, qu é importante. Até porque nós temos directores 
de centro realmente co... com muitas qualificações e classificações em determinadas 
áreas e que seriam óptimos para definir realmente projectos de formação. Se não são 
os directores de centro através realmente da sua CP (e eu falo muito da CP, porque no 
fundo, elas é que nos aprovam o nosso projecto e eu já disse, no início, a minha CP 
aprova aquilo que eu puser na mesa!). Mas creio que a formação, se cada um já tem a 
sua experiência, já sabe o que é que os professores da sua área necessitam, creio que 
deviam ser os directores de centro, com alguém de um organismo regional ou 
nacional, para definir esse modelo de formação. Tem que ser! Então se não forem eles 
quem é que são? E depois dá-lhe automomia, já agora! 

E.: Pois. Eu queria que te referisses muito mais à nossa organização como directores. 
R.: Não sei. Eu tenho muita dificuldade porque eu nunca soube o que era a minha 

função. 
E.: Chegou-se a pensar num CEs... Só para o grupo de directores. Penso que foi o F... 

que chegou a falar nisso e até propor no plano de formação no centro dele, para os 
directores da região do Porto e arredores, como tentativa de ... 

R.: E podia passar por aí. Realmente, pela organização ou de um projecto ou de um CEs 
que definisse realmente o... Eu acho que... porque se os directores de centro são 
professores são eles que lhes compete dizer se levam já os dados do seu CF... Para já, 
olha: para já era bom, porque os que têm já alguma experiência nisto, sabem como é 
que deviam dominar as matérias. Segundo, aqueles que entram agora de novo 
acompanhavam com muito mais oportunidade. Através de CEs, projectos, não sei. 
Mas o certo é que não vejo também as Direcções Regionais e o ME a definir a 
formação para os directores de centro. Acho são eles próprios que têm de definir o que 
querem. Mas também te digo que é difícil, porque eles definem e eles depois dizem: 
"Agora deitas isso para o caixote do lixo". 
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Protocolo de entrevista ao Director I 

A entrevista foi realizada no gabinete do director, logo após uma breve 
conversa sobre a formação contínua e sobre a experiência de ambos neste 
domínio 

E.: Que factores estiveram na base da tua candidatura a director de centro? 
R.: Não me candidatei. A candidatura foi uma candidatura fantasma. 
E.: Propuseram-te? Não houve candidatos? 
R.: Foi. Não. Neste centro não. É engraçado que eu acho que estas dinâmicas são muito 

giras, porque na maior parte dos centros penso que houve uma certa luta pelo poder, 
não é? Aqui não, aqui foi ao contrário. Aqui não apareceu ninguém. Então, o director 
da escola e um grupo de formadores, daquelas pessoas que estavam ligadas à 
formação contínua da DREN e alguns meus colegas, acompanhantes da reforma 
educativa, disseram: "F... e não sei quê..." "Não. Nem pensar. E provei-lhe, porque 
é que não podia. Pedagogicamente achava muito giro; achava que também era uma das 
pessoas que levantava a voz em relação a que não se deve perder esta oportunidade, os 
professores devem agarrar esta oportunidade; portanto, defendia este modelo de 
formação, defendia-o com "unhas e dentes", só que eu não podia, porque tinha 
compromissos que tinha assumido e não podia... pronto: candidatar-me à direcção de 
uma coisa destas, que ia envolver muito tempo e... Então, havia aí uma colega que 
disse: "Ah! sozinha não; em relação ao nosso presidente do CD. é aborrecido porque 
ele, aqui na escola, ele propôs-se como escola-sede e agora não arranja ninguém..." 
Não apareceu ninguém. Isto dois dias antes. Porque já me tinham contactado e tinha 
dito que não, literalmente que não e esqueci o assunto. Dois dias antes de terminar o 
prazo, veio uma colega e disse: eu ainda era capaz de apresentar mas não apresento 
sózinha,estou a acabar o currículo, estou a fazê-lo no computador, já vai ocupar não 
sei quantas páginas..., mas sozinha, se tu não apresentares também não apresento... 
Depois, fomos falar com o CD e disse assim: "mas tu ficas?" "Pronto fico eu>". Mas 
só uma candidatura é aborrecido. E voltou outra vez a pedir-me que era só para não 
aparecer uma candidatura sozinha. Pronto: duas! Então, eu numa folha A4... 

E.: Qual é o problema de apresentar uma candidatura sozinha? 
R.: Não sei. Quer dizer: pediu, mas ficou de defender a candidatura da F.... E depois até 

soube mais tarde que havia uma terceira candidatura! Que uma colega com quem 
também me dou muito bem... Mas que essa 3a candidatura também foi assim um 
bocado assim: "fulana, quero o seu currículo, porque ainda não se apresentou 
ninguém" (o CD.). E essa 3a pessoa também apresentou. E em relação a nós as duas 
ficou combinado que ia defender a candidatura de F... para... O F... pôs-me assim a 
questão: "só levar uma?!" Achou que o número de escolas, a categoria das escolas 
merecia mais do que uma. Eu disse: pronto: então eu candidato-me para que a F... (ela 
hoje é formadora; já era ligada à DREN; é nossa formadora aqui no Centro). E pronto: 
ele comprometeu-se connosco a defender a candidatura da F.... E pronto. E esqueci. 
Apresentei uma folha, A4 só com a licenciatura e a profisssionalização em exercício. E 
puz lá para que efeitos era. Para efeitos à candidatura tal... estava lá na folhinha! E 
depois, em Janeiro, depois das férias do Natal, quando cá cheguei, fui chamada ao 
CD.; entregaram-me um papel: "Olhe, foi homologada como Directora do CF.". 
"Não pode ser! Está a brincar comigo," Não, não estou." "Mas então comprometeu-se 
a defender a outra candidatura, que era só para levar mais do que uma..." "Mas não fui 
eu, porque mandaram-me pedir o seu registo biográfico, foi-se à secretaria buscá-lo e 
foi com base no resto do currículo". Eu também não tenho para lá quase nada. O que é 
que eu tinha lá? Era aquilo que o ME escrevia para aqui, nos ofícios, a pedir à escola 
que me dispensasse para fazer uma acção de formação aqui ou ali... pronto: era o que 
o ME mandava para aí, porque eu nunca tive até o cuidado (não tenho muito cuidado 
nesse aspecto com a minha carreira) de entregar ali assim nada de especial na 
secretaria. Agora: fiquei muito aborrecida, primeiro: porque quando foi decidido isso 
deviam-me ter dado conhecimento. Quer dizer: fez-se a reunião da CP. A comissão 
decidiu e devia ter avisado logo que a comissão decidiu. Eu não vou: porque a CP., 
ninguém me disse que tinha sido a minha candidatura que foi seleccionada. O que é 
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que acontece? Só fui confrontada com isso quando se recebe aqui a homologação, o 
centro está homologado e a sua Directora é... De modo que isso foi para mim... 
julguei que o tecto me caía em cima, porque para já também estava a ficar um bocado 
cansada. Estava a largar alguns compromissos, outros não podia... alguns no ensino 
superior (ainda hoje me lixaram a paciência...) e às vezes até nem sei o que é que hei-
de dizer, sei lá: o director financeiro por vezes vai ao banco onde o meu marido 
trabalha e diz: então, a sua mulher quando é que aparece? Temos o lugar dela. Está lá à 
espera! Ó mulher, como é? Isto agora é assim? O nível de rendimentos vem por aí 
baixo, trabalhas muito mais do que o que trabalhavas ali, o que é que se passa? E este 
também é um aspecto que não é de descurar. Para além disso havia compromissos que 
eu tinha mesmo, que não podia dizer que não. E então o que é que aconteceu? Por 
exemplo: o acompanhamento da Reforma Educativa. Era um dos argumentos que eu 
tinha dado aqui, ao Presidente do CD. da escola, para não me candidatar. É que eu 
tinha o acompanhamento da Reforma Educativa para acabar, ainda. E, portanto, 
redução podia ter, se formos a ver. Eu não tive redução de horário no Io ano, 
exactamente porque eu já tinha e não deixei o compromisso que tinha do 
acompanhamento da reforma. Portanto, foi um desgaste terrível! Pedagogicamente foi 
das coisas mais bonitas em que eu me meti... Eu, à partida, também sabia isso, mas 
não podia, quer dizer: era uma impossibilidade física, pura e simplesmente não podia. 

E.: Quais a expectativas que possuías em relação ao trabalho que ias desenvolver? 
R.: Tinha expectativas muito elevadas. Defendia este modelo... Foi por isso que aceitei 

ficar por cá, talvez por isso, porque eu defendia este modelo, porque achava que era 
um modelo que tinha possibilidades. 

E.: Tinhas então muitas expectativas. Porquê? 
R.: Portanto, o que me pareceu é que isto era um desafio e que os professores não 

podiam, quer dizer, andaram sempre..., quer dizer, eu acho que havia uma situação 
que agora podia nós podíamos agarrar a formação contínua, os professores podiam 
agarrá-la porque já há muito tempo que fazia parte do discurso e agora podia saltar 
para a realidade, podia saltar do discurso, dizer assim: o formador agora as pessoas, 
os professores podem realmente agarrar o seu próprio processo de formação. É esta 
oportunidade que eles têm. E eu acho que oportunidades dessas que, se calhar, não se 
encontram muitas vezes e pronto: defendo este modelo e acho que este modelo tem 
pernas para andar. E realmente a resposta dada pelo país eu acho que foi um 
verdadeiro espectáculo para o poder que nunca pensou... eu acho que foi... Achas que 
não foi?! 

E.: Sabes que a grande experiência do Ministério é a de que quando lança iniciativas é que 
os professores aderem. Agora a questão é essa: nós tínhamos expectativas em relação 
a isso..., eles quando diziam publicamente que criaram os centros contra tudo e contra 
todos, os diversos poderes existentes (universitários, administração, etc. e definem os 
centros como meio duplamente instrumental, por um lado para cumprir as prioridades 
nacionais e por outro gastar o dinheiro. 

R.: Achas que isto não excedeu as expectativas?... 
E.: De maneira nenhuma! Legitimação através do discurso. 
R.: Foi com essa que eles me levaram. Eu não tinha avançado deste jaez, pelo menos com 

esta dimensão e envergadura se não fosse aquele discurso do Carolina. O discurso 
deles, nomeadamente através daquele texto que eles distribuíram... 

E.: Mas eu compreendo que as pessoas que fizeram isso fizeram-no de uma forma 
honesta. Só 6 meses depois da constituição da maioria esmagadora dos centros é que o 
discurso oficial foi publicado. Isto não foi dito no início (gastar dinheiro e cumprir as 
prioridades nacionais). 

R.: Eu, em Julho, fiz uma reunião de avaliação, aqui, do que se tinha gfeito neste centro, 
Junho deste ano e convidei um dos elementos do FOCO, que acompanhava este 
centro; nessa reunião de avaliação e a primeira coisa que fiz, foi mostrar qual era a 
missão de centro, pus o retroprojector e projectei a missão, qual era a nossa missão. 
Porque, realmente, para não termos dúvidas. Porque realmente se existimos só para 
absorver as verbas do FOCO ou então qual era ... 

E.: Se calhar a razão é essa. Só que, quando eles se apercebem, meses mais tarde, que os 
centros podiam fazer outras coisas, nem que fossem um ou dois centros só, 
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começavam a fugir ao controlo (uns, pela positiva; outros, pela negativa), eles 
sentiram necessidade de criar uma legislação que controlasse o trabalho dos centros. 
Isso foi o que surgiu agora. Isso já é diferente, isso é posterior. Eles querem é manter 
a ideia inicial pela qual eles foram criados: isto é, a visão duplamente instrumental. 
Mas as nossas expectativas eram outras. 

R.: Claro. 
E.: Agora: na altura pensaste num perfil para o director do centro? 
R.: Eu não sei se assim formalmente, mas implicitamente penso que tinha, de forma 

implícita penso que tinha: uma pessoa que estivesse realmente ligada à formação e ao 
terreno e não... nem uma pessoa de gabinete... 

E.: Pois, porque há três grandes tipos de saberes, eventualmente, que estão em cima da 
mesa: por um lado o saber ser professor (ninguém sabe muito bem que saber é esse); 
depois tinha um saber gestionário, digamos, ligado à direcção das escolas... e depois 
há um conjunto de saberes ligados mais às Ciências da Educação - um director deveria 
ter uma mescla de todos estes saberes ou possuir um destes mais especificamente? 

R.: Ora, desses está excluído a parte de gestão, não é? Eu acho que a um Director de 
centro não compete, de modo nenhum, a gestão burocrática. Não pode. Porque, das 
duas uma: ou ele se enreda na gestão burocrática ou... Eu não sei se... por exemplo; 
em relação a mim: será que o facto da minha formação ser uma formação da 
economia... 

E.: Contigo não aconteceu isso? 
R.: Não sei se foi. Quer dizer: eu não sei, inclusivamente se quando a Comissão 

Pedagógica olhou, se calhar, para aquele papel em que estava lá licenciatura em 
Economia..., eu não sei, se calhar, na tua perspectiva, se calhar na perspectiva deles 
(seria isso) valorizavam mais os saberes ligados à gestão, que eu não tenho e nunca 
quis ter? A gestão administrativa das escolas? 

E.: E na tua perspectiva? 
R.: A minha, essa, não! Essa não fazia parte. Agora, tu falas nessa questão, eu não sei se 

seria a perspectiva deles, por ver isso, por exemplo, por ver a minha formação em 
Economia se isso pesou ... 

E.: Conheço centros onde o critério de selecção foi exactamente esse, o da formação na 
área das contabilidades... 

R.:Agora, eu não. Eu desvalorizo, porque acho que não é essa a vertente que se tem que 
valorizar. 

E.: Portanto, na tua opinião o DC deve ser um homem ou uma mulher da área das 
humanísticas com um percurso na formação. 

R.: Eu não digo que seja da área das humanísticas! Agora, o que eu acho é que tem que 
ser professor, tenha tido um percurso na área da formação, que tenha que ter formação 
no domínio das ciências da educação e... e que tenha... agora, pode ser qualquer área, 
não estou a ver que tenha de ser das humanísticas. Agora, essa vertente, das 
capacidades no domínio da gestão, eu acho que... da gestão administrativa... eu não 
valorizo, pelo contrário. Até porque se ele se mete por aí descura necessariamente a 
gestão pedagógica e por exemplo: em relação à gestão escolar. Eu tive sempre uma 
postura, em relação a um órgão de gestão escolar, de distância. Sempre! E quando os 
convites me surgiram, porque surgiram, quer desta escola quer para a gestão, eu 
recusei sempre. Com base na minha maneira de ser, que não se coaduna com os 
processos burocráticos das escolas. Não se coaduna. Com certos procedimentos, 
certos comportamentos (que é obrigatório ter) e que são ilegais! Não são fraudes, não 
são... mas são ilegais! O facto de... As pessoas que estão ligadas a uma gestão seja 
autárquica, seja escolar, seja... têm necessariamente de cometer ilegalidades. Eu não 
percebo porquê. Mas sei que é assim! Quer dizer: se calhar até percebo (ri-se): é uma 
maneira de ter os gestores todos na mão (não é?). Se calhar é a maneira que o poder 
tem... Repara: as pessoas são regidas ainda por normativos dos anos 30, para não 
dizer dos fins dos anos 20 (porque não quero arriscar). Porque normativos do 
princípio da década de 30, tu estás a ser regido por esses normativos. E quando eu 
aqui, até na secretaria, quando se confrontava com esta articulação entre os normativos 
do FSE e os normativos da contabilidade pública, eu cheguei a dizer aqui: estamos a 
ser regidos aí por um decreto de... "Ai não pode ser!", diziam as pessoas, que estão 
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tão habituadas a fazer aquelas requisições que nem reparam... Olhe que é um diploma 
de... "Não pode ser, não pode ser... Ainda há coisas que ainda remontam a esse 
tempo. 

E.: Ao nível pedagógico não (e outros não). Só que nunca assumem. Normalmente, na 
gestão de uma escola isso é descurado. Mas está lá. Porque se estão à agarrar só à 
gestão administrativa e financeira? 

R.: Mas o problema que eu ponho... eu, a gestão pedagógica eu gosto. Quando houver a 
separação de poderes... Claro, porque a gestão adminitrativa é aquela que tem muito 
mais objectividade, em termos de normativos e de sanções... e de não sei quê... 

E.: Portanto, dá poder a mais? 
R.: Não sei se é o que dá poder. É o que dá poder e é o que retira poder. Também retira 

muito poder. Porque, sabes que as pessoas, portanto, a leitura que eu faço é a 
seguinte: quando os reitores das universidades, quando vieram pôr-se ao lado dos 
estudantes, quando foi aquela história das propinas. A maior parte dos reitores 
estavam todos ao lado dos estudantes, no princípio. Quando o D.Durão, creio que foi 
o D.D. que disse: "ai sim?! Então vou mandar fazer uma inspecção às contabilidades 
públicas das universidades!" Não viste mais ninguém ao lado. Viste tudo calado. 
Porque, eu penso, é uma perda de poder! Eu acho que é um engano! Porque é uma 
maneira que o poder tem de ter na mão as pessoas. Quando o poder diz assim: olha 
aqui não há verba; (tu só tens verba para comprar consumíveis) compra um 
computador e eles que facturem em fotocópias. 

E.: Sim. De qualquer forma também permite ... Sim, Sim, mais há toda uma margem de 
liberdade que as escolas têm, apesar de tudo isso têm mais autonomia; portanto, todos 
nós sabemos que há (mas isso é outra história), aquela questão das receitas próprias 
das escolas, satisfazem, para quê aumentar o volume desse orçamento? Com o 
objectivo de cada vez mais se distanciarem do poder. 

R.: Sim, tens razão. Mas sabes que também é que por um lado tem essa, mas por outro 
lado é muito difícil... 

E.: Dá-me ideia é que eles se transformaram em funcionários. E aí sim. Para lá do poder 
de marcar ou justificar uma falta, para eles é importante (a um professor). Basta criar 
um clima em que as pessoas têm sempre de pedir ao chefe, para isto ou para aquilo, 
dado que há sempre uma relação hierárquica, para os contentar. Nem que seja muito 
simbólico, mas já chega, Não deixa de ser grave. Agora, se importarmos isso para o 
plano da formação, a funcionarite aguda para o plano da formação, então ainda é pior. 

R.: Eu não estou cá para isso! 
E.: Vamos mesmo embora? 
R.: Vou. vou. 
E.: Qual era a tua experiência no domínio da F.C. antes da publicação do RJ? 
R.:A minha experiência era, estava, nessa altura, estava a acompanhar a Reforma 

Educativa, 10°, 11° e 12°. No domínio da Economia, programas de Economia e 
Introdução ao Desenvolvimento Económico e Social. O 12° ano já não é a mesma 
disciplina: é Introdução ao Desenvolvimento Económico Social. 

E.: E para além dessa experiência, tinha outras? 
R.: Tinha, de formação, portanto, fiz aqueles ... tinha feito formação para a DREN. 

Também tinha feito formação para a Direcção-Geral da Extensão Educativa, no 
domínio do Ensino Recorrente. Portanto, era isso. 

E.: A actividade como docente teve alguma influência na tua, no abraçar desta nova 
função? 

R.: Teve! Pois! Eu acho que sim. E há e eu não sei se te recordas que na reunião de 
Lamego (não sei se estiveste?), naquela reunião de Directores de Centro de Lamego 
uma das propostas era que o professor deixasse de dar aulas, o Director de centro 
deixasse de dar aulas, tal como os professores do 1° ciclo. E eu aí opus-me. Porque, 
quer dizer, eu acho que o director de centro, uma turma deve ter. Para não perder o pé. 
Quer dizer: ele não deve deixar de ser professor. O que ele deve é estar liberto de 
tarefas que actualmente não está. E não tem estado. Tem sido uma sobrecarga tal que 
só lhe falta varrer a mesa e não sei quê. 

E.: Dar aulas, muitas vezes a contra-gosto não vai conduzir a um certo desinvestimento 
nesse tipo de trabalho? 
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R.: Está. E os alunos estão a ser prejudicados, penso eu. Por exemplo, os meus: eu acho 
que têm sido um bocado prejudicados. Essa é a ideia que eu tenho. Procuro, enfim, 
preencher essas lacunas, mas têm sido um bocado prejudicados. Mas não é pelo 
exercício das funções de Director de Centro. E pelo exercício de funções que o 
Director de Centro não deve exercer. Portanto, tem sido uma sobrecarga muito grande 
porque nós não temos uma estrutura técnica... (porque nós temos uma autonomia em 
termos...) o que nós temos é clandestino!... Porque se o Director do centro tiver uma 
estrutura técnica, que seja o seu braço... o director fica liberto e uma turma não deve 
perder. Eu acho que não. Essa é a minha posição. 

E.: Quando te candidataste às funções, tinhas algum projecto pessoal para apresentar à 
CP. e aos professores da tua área geográfica? 

R.: Não tinha, porque quando fiz a candidatura, como te disse, foi apenas... era fictícia, 
digamos assim. Quando o centro foi homologado tratei de elaborar o projecto. Aí, 
elaborei, elaborei o projecto. Foram horas e horas de reflexão. 

E.: Como é que o caracterizarias? Quais as linhas orientadoras? 
R.: As minhas linhas orientadoras eram, portanto, era um projecto de formação que 

assentava... ele era por partes, se bem te recordas, era por três anos, era um projecto 
progressivo, aberto e para três anos. No Io ano procurava-se implementar uma certa 
tradição nos processos de auto-formação; no 2° ano privilegiava a relação já com a 
comunidade (e isto tem sido, tem-se tentado assumir não quer dizer que isto tenha 
sido cumprido, mas tem sido uma linha condutora da nossa actuação) e o 3o anoja era 
um ano... para a intervenção, para uma certa intervenção nas estruturas de formação e 
na comunidade. E pronto... esta linha... tem havido uma certa tentativa de... 

E.: O que é que achas que influenciou esse projecto? Foi a tua experiência pessoal ou a 
tua formação académica, ou a formação contínua que tinhas tido anteriormente (Como 
formadora e formanda)... influências teóricas, práticas, ideológicas. O que é que é 
mais relevante no meio disto tudo. A formação académica não foi de certeza?! Ou foi? 
O curso de Economia... 

R.: Se calhar foi tudo. Não sei o que é que hei-de privilegiar no meio disso tudo. Não 
estou a ver. Influencias teóricas: sim, sim, sim. Deixa-me pensar... A minha formação 
académica... O curso de economia é muito rico! É riquíssimo! As pessoas que estão de 
fora reduzem o curso de economia a cifrões! Não é nada disso. E os verdadeiros 
cursos económicos... por vezes fala-se, os economistas falam de cursos 
contabilísticos e não tem nada a ver cursos contabilísticos com a economia. Eu acho 
que essa vertente sociológica na minha formação eu penso que também teve um peso 
determinante. É por isso que eu digo tudo; a própria formação académica incluída. 

E.: Mas não consegues distinguir assim nenhuma que possas dizer pronto: foi esta 
vertente que norteou a elaboração do projecto! 

R.:Não. Eu penso... pronto: há influências ideológicas, religiosas, pois, 
provavelmente..., profissionais e não há dúvida, eu valorizo bastante também o 
aspecto vivencial. 

E.: Tinhas algum conhecimento específico de algumas teorias sobre formação contínua de 
adultos? 

R.: Sim, eu lia bastante sobre isso. Até porque estava ligada à DGEE e sabes que os 
alunos... portanto, os alunos dos cursos nocturnos; o ensino recorrente actual não 
abarca só alunos dos cursos nocturnos; agora já é, pode ser diurno, nós aqui temos 
turmas diurnas, no recorrente; mas tradicionalmente era só o ensino recorrente só 
funcionava á noite e para adultos. Hoje em dia não: já há alunos com 16 anos. Os que 
reprovam. Já há turmas de gente novinha. Já há alunos matriculados em anos 
equivalentes ao 1 Io ano. Aquilo é por unidades. Os processos educativos em relação a 
esses alunos são processos educativos relacionados com a educação de adultos (não 
é?). 

E.: Tendo em conta o projecto que elaboraste na altura, tendo em conta o que existia, que 
se costumava chamar de F.C. antes do RJ., como é que tu caracterizavas a formação 
até aí? Formação não-inicial. De que forma é que o teu plano se encaixa nessa tradição 
anterior, que era uma formação muito ligada... Por exemplo, no primário há uma 
tradição... 
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R.: Pois e... e era uma formação muito ligada à carolice, estava muito dependente da 
carolice de alguns e dos conhecimentos que se ia tendo uns dos outros e das 
perspectivas que se ia tendo das pessoas que eventualmente... 

E.: Como é que a caracterizarias? Era uma formação transmissiva, muito centrada no 
formador, formação standardizada ou era uma formação centrada em projectos, 
centrada nas expectativas das pessoas, enfim, que achas que seria, o que existia antes?' 

R.: Ora, o que existia... portanto, a formação era essencialmente centralizada. No entanto 
havia fugas, havia processos (estou a lembrar-me daqueles cursos de formação de 
formadores ligados àquela linha de Estocolmo) que, na prática, já pretendiam romper 
com determinadas estruturas instaladas. Mas era sobretudo uma formação centralizada 
e transmissiva, de carácter transmissivo. Não era de modo nenhum uma formação 
centrada na escola e nas necessidades das pessoas. 

E.: Quando abraçaste esta função sentiste que precisavas de desenvover algumas 
competências em alguns domínios concretos? Quais? 

R.: Sim,. Senti necessidade de formação no domínio da própria gestão da formação, da 
animação e gestão da formação... foi na altura até que convidei o F... para me vir 
ajudar a mim, aos elementos da CP., aos meus formadores... pronto: não só a tentar 
dar resposta a algumas necessidades de formação que nós já sentíamos, como até 
ajudar-nos a ter algumas necessidades que não sabíamos formalizar, que sentíamos 
empiricamente que era preciso mas não sabíamos como. E então eu convidei o F... e 
ele foi impecável. Quer dizer: desistiu, penso eu, dos "pacotes" que eventualmente 
teria de formação e acedeu a ouvir-nos e, portanto, fez connosco uma data de 
seminários que nos ajudou a reflectir no processo de criação disto, do centro, no seu 
desenvolvimento e na maneira como estávamos a orientar a formação. 

2a Parte 

E.: Depois destes 2 anos de experiência, quanto ao perfil ainda pensas no mesmo que 
pensavas no início? Baseia-te na tua experiência pessoal e no conjunto dos directores 
com os quais partilhaste as experiências. 

R.: Quanto ao perfil do director... Eu penso que a vertente que continuo a valorizar é a 
ligação do director de centro a processo de formação no terreno. Essa é a vertente que 
eu continuo a valorizar, para além das competências que terá que ter, que terá que ser 
professor (quanto a isso não há dúvida) e deve continuar a exercer (essa é a minha 
opinião, embora muitos colegas pensem de outra maneira). E agora quanto às 
habilitações académicas não sei se isso será assim tão relevante, porque em princípio 
estava previsto habilitações académicas de grau superior, não era? À imagem do que 
exigem para se ser formador? Não era? O que para mim é importante e que eu valorizo 
é a sua dimensão como formador e como ligado a estes processos de formação 
contínua. 

E.: No exercício das tuas funções, o que achaste que foi decisivo no teu desempenho? 
- a tua experiência profissional como docente 
- a experiência no domínio da formação de professores 
- a experiência académica. 
- a reflexão produzida no grupo de pares (directores) 
- a reflexão produzida na C. Pedagógica, 
-outras. 
É evidente que todas elas podem ter sido importantes. Mas quando sentias dificuldades 
no teu desempenho, a quem é que recorrias imediatamente (se tinhas consciência 
disso). 

R.: Eu recorria ao grupo. Recorria ao grupo (já uma vez te disse isso: recorria ao grupo 
de directores de centro). Aliás, segurou-me muito. Eu tenho a impressão que não 
desisti disto, porque ... 

E.: Mas a um nível mais financeiro?... 
R.:Pragmático. Não. Pragmático, de um modo geral, desde que fosse em termos 

pragmáticos, mesmo que fossem questões de... 
E.: Ao nível da formação propriamente dita, o projecto do CF., o grupo não interveio 

muito. 
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R.: Aliás, o projecto de formação foi elaborado; estou a dizer quando sentia as 
dificuldades é que eu recorria. 

E.: Não estou a referir-me nem da gestão financeira nem da gestão administrativa... 
R.: Eu acho que também se fez, fez-se alguma reflexão a esse respeito da formação. 
E.: Não nas reuniões?... 
R.: Nas reuniões formais não. Refiro-me ao grupo reduzido. Não naquelas reuniões. Aí, 

isso não. De modo nenhum. No grupo reduzido. Naquele grupo... ao núcleo duro, 
como nós lhe chamámos. Eu senti que se fez reflexões em relação à formação centrada 
na escola, aos processos de auto-formação. Eu acho que sim, Agora se tu quisesses 
que eu hierarquizasse essas coisas, isso é possível, dessas coisas o que teria 
influenciado mais..., digamos, o meu plano de formação foi a minha actividade como 
formadora. 

E.: A congruência da minha prática como formador e na formação de professores com a 
experiência académica... 

R.: A experiência no domínio da formação... Como professor. Como professor também, 
porque sabes eu já fui professora de adultos, eu tenho sido professora de adultos, quer 
no ensino superior, quer no ensino secundário. Eu penso que isso também tem a ver 
com o processo de educação de adultos, é algo que me tem preocupado (desde) há 
muitos anos e que eu acho muito giro portanto, formar as pessoas para a educação 
permanente. Este processo de educação de adultos, para mim, tem-me seduzido há uns 
anos a esta parte. 

E.: Nós tivemos que reelaborar o nosso projecto de formação. Por vários motivos. Por 
um lado, eu penso que é díficil elaborar um plano por três anos. E complicado. 
Porque é necessário ontroduzir modificações, resultantes do próprio percurso. Por 
outro lado, a própria legislação obrigou-nos a inverter muita coisa no nosso percurso. 
Ao nível das ideias, ao nível ideológico, se fosses construir..., o projecto que tens 
ainda na tua cabeça é o mesmo que tinhas há dois anos ou sentes que há diferenças 
sensíveis? (Nas tuas ideias e não naquilo que te obrigaram a fazer). 

R.: Eu não sei. Eu custa-me dizer que não há diferenças, porque as coisas têm que 
mudar, as coisas não se podem manter. Mas no essencial, mantinha-se. As linhas 
orientadoras mantêm-se. Eu vou muito rapidamente (é mais fácil olhar aqui no 
documento). Estes são os tópicos do plano que foi publicado na altura (1993-Jan.). Foi 
na altura em que eu te disse que fiz o balanço. Eu pus, portanto, qual era a nossa 
missão, a missão do nosso centro, daquele conjunto de pessoas que ali estavam da 
CP. e dos formadores; qual era a missão do centro. E para evitar confusões, porque 
realmente é uma coisa que me repugna, a existência só para a absorção dos fundos. 

E.: Como é que caracterizas o teu projecto de formação? É teu, pessoal ou já é de mais 
alguém? 

R.: Eu penso que isto foi, realmente, isto foi um trabalho solitário. Tenho muita pena de 
dizê-lo, mas a elaboração disto foi um trabalho solitário. Embora isto, realmente, seja 
o produto, eu penso dos mais variados contactos, provavelmente, mas foi um projecto 
solitário, até porque tive de me isolar, tive que apresentá-lo, em Janeiro fui 
confrontada com esta situação e tive que elaborá-lo. Em 1993 era o ano da 
aprendizagem da auto-formação; 1994 era o ano de desenvolvimento de projectos para 
a valorização da comunidade educativa e o ano da construção... (ver projecto para 
1995). Eu penso que as linhas orientadoras se mantêm. Agora: o que eu fiz com a 
Comissão Pedagógica, portanto, quando convidei o (formador) era nesse sentido, era 
de questionarmo-nos sobre o que estávamos a fazer, reflectirmos, questionarmo-nos 
sobre o que estávamos a fazer e de encontrarmos também soluções, algumas soluções 
práticas que nos permitissem a implementação desse projecto. 

E.: Quanto à oferta de formação propriamente dita, foi construída por ti ou mais alguém, 
participou? 

R.: Também fui sozinha. Um projecto solitário. Quer dizer, houve algumas ofertas de 
formação. Havia aqui nesta escola um grupo de pessoas ligadas à formação contínua. 
E foram elas que me empurraram para a direcção deste projecto. E depois apareceram 
imediatamente ofertas de formação desse conjunto de formadores. Houve outras que, 
pronto: tive que ir eu ao encontro delas. O caso de... 
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E.: Sentes que a maioria ou a totalidade das acções que ofereceste se integravam no teu 
projecto ou eram situações que tinham que responder a diversos tipo de situações para 
além do teu projecto? 

R.: Olha, foi muito engraçado, porque apareciam aqui algumas acções que eu consegui 
integrar nas acções de formação que entretanto foram aparecendo e que tinham... 
Portanto, eu integrei-as no plano as que foram aparecendo; e as que caíram, caíram por 
si, porque as pessoas entenderam que não conseguiam integrá-las no plano. Portanto, 
apareciam aqui as acções de formação, foram objecto de muita discussão, de muito 
diálogo, de muito partir de pedra e depois o projecto que entrou era diferente do que... 
É engraçado que houve projectos que foram apresentados em vários centros. Houve 
um que eu recordo que foi apresentado na (...), para o ensino primário; houve outro 
projecto, no caso da gestão da escola, que também fazia parte do plano de formação do 
(...) e não sei quê... E no entanto os projectos aqui são diferentes! Quer dizer, um 
projecto que está aqui é diferente daquilo que era apresentado nos outros. Numa 2a 

Fase e segundo os formadores me disseram que integraram na reformulação dos 
projectos que fizeram algumas modificações nos outros que tinham introduzido aqui; 
nomeadamente a vertente prática que existe em todas as acções de formação. Aqui, um 
dos pilares deste centro é a formação centrada na escola (não é sentada na escola!). É 
mesmo a formação centrada na escola e, portanto, todas as acções de formação (a não 
ser que o formador por razões metodológicas comprovadíssimas demonstrar não 
poder ter)..., há uma vertente que decorre na própria escola do formando, e portanto, 
todas elas têm isso em comum. E portanto, houve pessoas que disseram que não... 
foram algumas, acabaram por cair por si. 

E.: Usaste alguma forma daquilo que se designa diagnosticar as necessidades de 
formação dos formandos? 

R.: Sim. Eu isso fiz um levantamento; fiz dois anos... 
E.: Deu-te alguns dados? 
R.: Deu-me alguns! E realmente os dados... forneceu-me alguns dados que não estavam 

previamente definidos. Quer dizer: eu fui colher informações, recolher algumas 
informações que eu não tinha previamente previsto. 

E.: Foi através de questionário? 
R.: Sim, sim: foi através de questionário. E algumas reuniões. Com os professores do Io 

ciclo (que eu não domino muito bem) e então, aí fiz uma reunião e ouvi... 
E.: E achas que é um processo que te dá respostas às tuas necessidades? 
R.: Sozinho, não (resposta imediata). Tem que ser complementado; mas acho 

indispensável. Quer dizer, acho necessário mas não é suficiente, de modo nenhum. 
Mas é necessário, para mim é uma coisa necessária, o contacto com..., reuniões com 
as pessoas. 

E.: Quais as maiores dificuldades ou obstáculos que sentiste ao desenvolvimento do 
projecto de formação nestes 2 anos? 

R.: Em relação ao que dissemos, quero dizer uma coisa que depois o projecto foi feito 
não de acordo só com as necessidades manifestadas pelos docentes das nossas escolas 
mas também pelas necessidades presumíveis. Portanto, também houve ali... para já 
não houve um tratamento muito científico das questões por falta de apoio logístico. Era 
impossível tratar cientificamente toda aquela informação. Portanto, foi um tratamento 
de viés. Depois... mas penso que teve alguma influência no plano. Agora, também 
houve necessidades que foram presumidas quer face às exigências da implementação 
da reforma do sistema educativo (não da reforma curricular mas do sistema educativo, 
portanto, reportando-me à Lei de Bases), também houve essa preocupação: integrar 
também necessidades presumidas face ao que a Lei de Bases... 

E.: Não tens nenhuma aqui... um estudo sobre a confirmação sobre se as necessidades 
foram satisfeitas, não foram satisfeitas?... 

R.: O que eu tenho, tenho depois... é nas avaliações. Portanto, só em relação... esse 
estudo, esse trabalho estará um bocado truncado, porque só tenho das pessoas que 
acabaram por frequentar. Também falta saber qual o grau de satisfação das pessoas 
que não frequentaram. 

E.: Também foi por questionário? 
R.: Não tenho esses elementos das pessoas que não frequentaram 
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E.: Das que frequentaram! 
R.: Tenho. Sim. Foi por questionário. 
E. Agora em realação à questão das dificuldades/obstáculos: quais foram os que sentiste 

como mais constrangedores da tua prática? 
R.: Foi realmente os processos administrativos e burocráticos. Foram esses, aliás, os 

únicos. De resto, foi o projecto mais bonito em que eu me envolvi. 
E.: Ao nível do enquadramento jurídico, não sentiste nenhuma dificuldade? 
R.: Eu penso que ao nível administrativo-jurídico, quando eu digo burocrático, sinto a 

falta de uma equipa, aliás, um gabinete jurídico. Eu ando a dizer isto em todas as 
reuniões a que temos ido, que não se justifica uma equipa jurídica para um centro só, 
mas justificar-se-ia, por exemplo, um gabinete jurídico, a tempo parcial, uma avença 
qualquer, para o conjunto dos C.F.s, porque eu tenho tido muitas dificuldades de 
interpretação dos diplomas; tenho manifestado essas dificuldades quer para o FOCO 
quer para a DREN e agora, ultimamente, para o conselho científico-pedagógico 
também que me dessem algum feed-back, que eu não tenho uma equipa jurídica e 
tenho muita dificuldade em interpretar essa caterva de normativos quer me aparecem 
aí. Eu tenho dificuldade, também por falta de tempo; quer dizer: não quer dizer que 
seja só porque eu não sou técnica jurídica, mas sinto a necessidade de uma estrutura 
técnica que não tenho. E essa estrutura técnica também integra a parte jurídica, porque 
há grandes paradoxos entre... o ordenamento jurídico e o sistema administrativo que 
temos; portanto, nomeadamente, no domínio das autonomias e não sei quê... Depois: 
há um paradoxo que tem determinado um desgaste grande a nível deste centro (e não 
deve ser só; a não ser que as pessoas não tenham consciência dele e então não sofrem 
e eu tenho e é por isso, se calhar, que sofro muito; que sempre fugi dos cargos de 
gestão e agora estou envolvida neles), portanto, é o paradoxo que existe entre os 
normativos do FSE e os normativos da Contabilidade Pública Nacional, porque são 
incompatíveis. E não é possível conciliar, porque são incompatíveis. Então os 
normativos do FSE dizem que tens que pagar dentro de 30 dias após o depósito na 
conta. A lei que regulamenta a contabilidade pública isso não é permitido, porque as 
verbas são depositadas, passam para o orçamento privativo da escola e depois é aquele 
processo Kafkiano, que eu te digo que ainda é ao abrigo do diploma dos anos 30. 
Depois tem de ser depositado, tem de ser requisitado de novo, etc., etc. E impossível 
fazer essa tramitação dentro de um mês. Depois aquela outra que o FSE exige que se 
gaste primeiro e se receba depois, não é? Em termos de contabilidade Pública isso não 
pode ser assim. Nós estamos sempre a gastar sem saber as dotações, aqui em termos 
de projecto, em termos de contabilidade de projecto... o que é que neste momento me 
está a acontecer e nos aconteceu a todos? Gastámos e ainda não tínhamos a noção clara 
das dotações e das cabimentações que íamos ter. Porque se não gastássemos não 
recebíamos. Em termos de contabilidade pública é exactamente ao contrário; quer 
dizer, primeiro tem que ser as dotações e as verbas e depois é que se pode gastar. 
Portanto, isto é inconciliável! Enquanto não houver uma regulamentação e eu não sou 
a favor do excesso ,de regulamentação; pelo contrário, sou a favor da 
desregulamentação, mas tem que haver uma regulamentação que desregulamente 
alguma coisa mas que enquadre esta situação nova que é esta articulação ente o FSE e 
a Contabilidade Pública. Porque, se calhar, eu nem quero ter autonomia financeira, tu 
repara! 

E.: Não é uma reinvindicação tua? 
R.: Não. Não. Não é. 
E.: Mas há centros que colocam isso ... 
R.: Mas não. Nunca foi minha também essa. É essa e a da... Essa nunca foi minha, 

porque eu penso que o Director do centro nem sabe no que se está a meter! Penso eu. 
Também é um bocado por desconhecimento do terreno. Também não queria ter essa 
autonomia financeira. O que era preciso era haver uma regulamentação que articulasse 
o funcionamento entre o FSE (porque esta, em termos jurídicos está tudo bem: tu é 
que propões as verbas, portanto... essa autonomia, isso já te garante a autonomia em 
termos pedagógicos...) e a Contabilidade Pública. 

E.: E em termos pedagógicos achas que tens autonomia pedagógica? Sempre tiveste? 
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R.: Ora bem: eu tive autonomia para fazer o plano, para desenvolver o plano. Agora... 
depois, é evidente que ninguém tem autonomia quando não tem autonomia 
financeira... Quando eu digo autonomia financeira... isto é, se realmente as 
prioridades no domínio do fnanciamento não são definidas por aqui, é evidente que eu 
já não tenho autonomia pedagógica; o meu plano foi perfeitamente amputado! E eu 
protestei; porque o meu plano não era uma mera soma de acções. Era muito mais do 
que isso! Portanto, o meu plano foi feito numa perspectiva holística, portanto, o 
plano... não podia haver uma entidade estranha que diga "eu corto aqui, ou corto 
acolá". O plano tinha que ser, o plano estava preparado para ser flexível, para ser 
ajustado às circunstâncias. Muito bem. Mas era ajustado, não era amputado. E a 
perspectiva era (pelo menos no princípio foi assim e agora tinham-nos garantido que 
não era e pelos visto vamos pelo mesmo caminho ou ainda pior) que, portanto, "esta 
sim; não; não; esta vai;esta vai... quer dizer, foi tudo a olho... 

E.: E em relação às escolas: não sentiste nenhuma dificuldade? 
R.: A que níveis? 
E.: Não queria muito orientar essa reflexão, mas não sentiste nenhuma dificuldade na 

implementação do teu trabalho, tendo em conta... 
R.: Eu sinto dificuldade mas é por falta de tradição, isto é, as dificuldades que eu sinto 

não é por falta de boa vontade... 
E.: Achas que está a haver correspondência entre o que os professores querem e pedem e 

aquilo que tu tens para oferecer e que gostarias de oferecer? 
R.: Os professores querem e pedem... ora: o meu plano, uma das vertentes do meu plano 

era criar necessidades de formação nos professores. Esse era um dos pilares deste 
projecto: era criar necessidades. 

E.: Tu há bocado disseste: gostarias que houvesse trabalho no terreno, com a filosofia de 
projecto. No entanto, a inscrição na formação é individual (progredir na carreira); as 
acções são oferecidas para um público de 20/25 pessoas; isto não são "normativos" de 
mais para poder criar uma formação, de facto, centrada nas necessidades das pessoas e 
ao nível das dinâmicas das escolas? 

R.: Pois. Este primeiro ano era o ano como que realizar-se uma aprendizagem e depois 
reflectir sobre isso que foi feito, no sentido de melhorar as coisas. Agora, a nível de 
implementação das próprias escolas dos formandos, claro que houve dificuldades a 
vários níveis. Sei lá: se tu pensas numa acção de computadores para miúdos, de 
professores que vêm cá e a acção está toda virada para o professor, o formando depois 
trabalhar na sua sala de aula com as suas crianças, no jardim de infância ou na sala do 
Io ciclo; a criança por exemplo, uma das coisas é ilustrar o poema, se a criança, não 
sabe 1er mas ilustra o poema; pega no computador e desenha aquilo que vê ou exprime 
através do desenho no computador ou outra coisa qualquer. Se a escola não tem 
computador aí temos uma dificuldade: como é que o professor vai trabalhar na sua sala 
de aula? 

E.: Uma das coisas porque normalmente se critica a formação não-inicial é que ela não 
tem correspondência, o tempo e o espaço em que é realizada não tem correspondido 
com o tempo e o espaço onde devia ser exercitada. Isto é: parte-se do princípio que 
tem de haver um processo de transferência do local da formação para o local da 
prática. E, normalmente, aí perdem todas as questões. Essa é uma das características 
de quase todo o processo de formação. Não achas que todo o enquadramento jurídico 
e todo o movimento que foi criado foi no sentido de perpectuar esse paradoxo. 

R.: Eu tenho tentado fugir, quer dizer, não sei... Penso que nesse aspecto que temos 
certas margens de autonomia e de liberdade. 

E.: Imagina uma formação, por exemplo: o computador na escola; a aprendizagem pelo 
computador; é aberta para 20 pessoas; normalmente os critérios são a mudança de 
escalão e outros do mesmo genro; tem 20 pessoas divididas pelas escolas da tua área; é 
dada em 50 horas; não há nenhuma aferição do tipo de trabalho que é realizado na 
escola em função da formação... 

R.: Há! 
E.: Qual? 
R.: Então as acções... Tenho duas Acções no terreno, neste momento. Uma sobre 

"Desenvolvimento de Projectos e Area-Escola" e outra sobre "Novo Sistema de 
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Avaliação". Os formandos nesta altura estão a entrar exactamente na fase de trabalho 
de campo, portanto, deixam a sala de formação e vão trabalhar na sua escola. E houve 
casos... e a perspectiva das formadoras é esta, portanto, eles também medem a 
capacidade de intervenção que o formando tem na sua escola. Mas é muito pouca. Mas 
também medem isso. Eu cheguei a ver trabalhos, de projectos de intervenção ali na 
Ribeira, que foi feita por uma professora da escola (.-•) e que este ano, é essa tal: 
Desenvolvimento de projectos e área-escola", que é um espectáculo. Portanto, é 
modelar aquela maneira totalmente imprevisível..., os próprios formadores, estavam 
muito admirados como é que foi possível. Os formandos também têm margens de 
liberdade e também se procura adequar o calendário da formação e o calendário 
lectivo. Por exemplo: a parte... porque é que as acções que estão agora a decorrer têm 
que acabar em Julho?... Eu não faço acções intensivas; as nossas acções... começou 
em Dezembro e vai acabar em Julho, mas a parte de trabalho de campo tem de ser 
realizada antes das aulas acabarem. Depois, a parte de avaliação dos projectos é que já 
se situa depois... elas já podem calendarizar, se quiserem, depois de Junho, depois 
das aulas acabarem. Portanto, a parte que decorre no terreno, por exemplo, sei lá: o 
novo sistema de avaliação, as pessoas vão construir instrumentos de avaliação 
adequados à sua área de docência e à realidade que têm. Temos um professor de 
música que está a construir o seu instrumento de avaliação, por exemplo, no 
conservatório, em relação aos de música; os de Educação Física, os de... há um 
trabalho que é realizado no terreno e depois reflectido à luz de determinados princípios 
que levaram à formação e que integraram. 

E.: E achas que tem efeitos na prática? 
R.: Ai, acredito! Imediatos, imediatos, não. Mas já há... eu, se não acreditasse (bis) no 

carácter transformador destas acções de formação eu já tinha mesmo ido embora, não 
tinha ficado aqui os três anos. Eu tenho e tenho... sei lá: eu, aliás lanço-te aqui o repto 
que já tenho lançado a outras pessoas. Há mais de 2 anos que eu ando a lançar este 
repto e a gente da Faculdade de Ciências da Educação, que é: precisava de alguém com 
certo distanciamento do centro que fizesse esse estudo do impacto. Tenho aqui 
material giríssimo para ser analisado. Eu não posso fazer. Nem conheço ninguém. Os 
convites que tenho dirigido as pessoas não podem, estão todas muito ocupadas. 
Porque vale a pena, o material que eu aí tenho.... 

E.. Normalmente não há estudos sobre isso. Eu estive a consultar várias coisas... 
normalmente, a nível mundial mesmo, não há quase, estudos sobre a avaliação da 
formação. Porque a maior parte desses estudos não podem ser feitos só com base em 
material, mas com base em observações directas. O material limita bastante a análise. 
O material é importante mas não pode ser só. O que existe é com base em 
questionários, entrevistas (mas mais questionários) e que depois não é possível fazer a 
avaliação do percurso dos docentes. Até porque é feita à posteriori, e normalmente as 
acções quando acabam, é difícil saber-se o que é que vai continuar em função daquilo 
que foi feito, discutido e pensado. Portanto, obrigava, pelo menos, a uma espécie de 
avaliação ao longo de vários anos. O que é dispendioso e ninguém paga isso. 

R.: Só ao nível de uma instituição, de uma Faculdade... 
E.: Mesmo assim não tem sido conseguido. A minha tese, antes de ser isto era para ser 

avaliação da formação. Só que isso estaria ao nível do doutoramento e tinha de ser 
mais anos. Ainda vou pensar nisso. Porque isso é uma das críticas que se faz à 
formação que tem sido feita normalmente. É esta: é uma grande discrepância entre as 
crenças, as representações a definição de objectivos e os efeitos nas práticas que são 
quase nulos. Só meia dúzia de pessoas é que consegue fazer essas transferência. Tudo 
depende se os conteúdos são congruentes com a sua forma de pensar e de estar. E a 
maioria das pessoas que vêm à formação não têm esse tipo de percurso. 

R.: Não têm mas podem... a acção pode ter um certo carácter transformador. Sabes que 
eu era um bocado avessa em relação aos créditos. As pessoas que vinham, aliás, na 
primeira leva os formandos que aderiram (eu achei muito giro, tenho essa estatística 
feita) penso que muito mais de 60%, penso perto de 70%, não tenho aqui os dados 
mas também estão publicados aí na revista não precisavam imediatamente de créditos 
para progredir na carreira. Eu tinha aí uma acção em 2 turmas... (é por isso que este 
estudo merecia ser feito por distanciamento; sabes que é muito engraçado). Eu tinha 
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uma acção que se chamava assim, era a "visão sócio-antropológica da educação". E 
depois também tinha, como todas as outras, embora pareça um bocado teórica, tinha 
também uma vertente prática. Qual era a vertente prática? Era o Estudo de caso. Achei 
aquilo um espanto (pareceu-lhe que o entrevistador não devia saber o que era e tentou 
explicar-lhe.) Mas quando... na primeira turma as pessoas, praticamente quem se 
inscreveu nessa acção ninguém precisava dos créditos imediatos para a progressão na 
carreira. Viram, sei lá, o resumo aqui na revista ou não sei quê... acharam... "Ah, eu 
quero esta..." Houve pessoas que diziam "eu só quero esta e não quero aquela". A 
segunda turma já funcionou em Setembro de 93. Era quando muitas pessoas 
descobriram que para progredir precisavam de créditos e não estavam inscritas em lado 
nenhum e vinham a correr e achavam que o centro estava aqui que era para isso: 
precisavam de créditos e tinha de ter uma acção. Eu fiquei um bocado atrapalhada 
nessa altura, em Setembro, "que é que eu vou fazer a esta gente, vai estragar isto 
tudo!" e então falei com o formador, desta acção; (desta, porque eu tive 19 turmas no 
terrreno, ainda foi bastante...); falei com ele e ele, simpaticamente, coitado, propôs-se 
aceitar, então (o que é que eu ia fazer? Todas as pessoas que me chegassem aqui com 
necessidades de créditos para a carreira eu ia, digamos, canalizá-las e condicionei-as 
num bocado, confesso (elas foram um pouco condicionadas, porque foram, para 
aquela). Porque em relação às outras está tudo, está a andar, já não há possibilidades, 
esta tem vagas, esta já está muito grande, já começou, ainda havia vagas e o formador, 
coitado, para além do que estava previsto ainda recebeu (para além dos 20 ou 22...) 
recebeu, parece, que 26 ou 27. Estragou-lhe uma grande parte da metodologia, porque 
eleja tinha avançado com algumas sessões e depois chegavam sempre, e chegavam 
mais, mas nós íamos conversando e esta era uma atitude digamos deliberada, prontos 
para ver... e, portanto, eu tenho ali as avaliações, quer do formador em relação a esta 
2a turma, portanto, cujos objectivos dos formandos eram muito diferente das do Io; 
tenho as avaliações dos próprios formandos, duns e doutros, que é engraçadíssimo: 
houve pessoas que....transparece na sua avaliação, as pessoas realmente 
transformaram-se! Tranformaram-se, porquê? Elas passaram a ver, a olhar a sala de 
aula de outra maneira! Tu lês as avaliações, o que transparece das avaliações que estão 
ali é que as pessoas passaram a ver a sala de aula de outra maneira. E, portanto, 
embora... então o que é que eu concluía? (Eu precisava de alguém que fizesse este 
estudo, porque isto sou tudo assim umas coisas ..., não são estudos, não são nada, 
são apenas... impressões). Então, o que é que transparece dali? É que as pessoas 
entraram com uma motivação; que era os créditos! Mas a acção... se eu não acreditasse 
que a acção tinha um valor intrínseco, portanto, independentemente das pessoas que lá 
vão. E as pessoas foram e saíram de outra maneira. Quer dizer, não foram para lá 1er o 
jornal... 

E.: Isso levara-nos longe... 
R.: Ai, mas levava! Mas essa acção, tu ali podes fazer... Nas outras não digo. Mas nesta, 

te garanto que tinhas ali um manancial... de tudo! 
E.: Sim, mas é que isso normalmente acontece em quase todas as situações. E isso devia-

nos levar a interrogar porquê? Mas isso não vamos... 
R.: Mas tu achas que as pessoas não ... 
E.: As pessoas quando são obrigadas a escrever um documento, a maior parte das vezes 

anónimo, sobre o processo que viveram até aí, as pessoas vão tentar aperceber-se do 
tipo de resposta que a pessoa pede que ela escreva... 

R.: ... E agir de acordo com as expectativas! 
E.: E então vai tentar responder de acordo com as expectativas. Mas isso é em todo lado. 

Todos nós somos um pouco assim. Funcionamos assim. Portanto apercebemo-nos da 
"boa resposta que vamos dar. Porque tu repara: ao longo de vários anos que tenho 
estado na formação, tenho passado por acções, portanto, boas até acções que são uma 
nódoa. E as respostas são invariavelmente boas..., mesmo nas más acções. Em que a 
resposta do formando tenta valorizar e optimizar, apesar de tudo, o processo que 
viveu! Mesmo que estivesse perfeitamente em desacordo com o que viveu e fosse 
inclusivamente maltratado. Eu estive em situações em que o formador maltratou os 
próprios formandos... 
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R.: Não, mas há situações em que o professor quando chega... a situação era esta: "eu 
não quero saber disto para nada! Eu preciso do crédito!" Tive aí gente que era assim. 
Não tinha necessidade nenhuma de à saída... dizer: eu vim cá por causa do crédito. 
Eles assumiram isso. Publicamente: que vinham por causa dos créditos. Eles não 
tinham necessidade nenhuma de dizer: "pronto, já tenho o crédito, vou-me embora e 
isto não serviu para nada". Mas ali tem elementos que te permitem... e não é só 
elementos directos. Também tem ali, indirectamente, situações com as quais podes 
fazer a leitura. Através até dos próprios estudos de caso que eles desenvolveram. Que 
eu tenho os relatórios todos dos estudos de caso; e da maneira como depois a pessoa 
se envolveu. Quer dizer: começou por achar aquilo tudo... 

E.: Para já, repara: um estudo de caso... Quantas horas tinha a acção? 
R.: 60. 
E:: Um estudo de caso, para ser levado até às consequências mais elementares tinha que 

ter muito mais horas. Um estudo de caso tem que decorrer durante um ano lectivo, 
pelo menos. 

R.: Mas sabes que alguns já foram buscar alunos que já conheciam... Foram buscar 
alunos que já eram seus do ano anterior... 

E.: Podes utilizar a metodologia... Mas um estudo de caso é como uma história 
educativa. E mesmo assim um ano lectivo é pouco. 

R.: Pois é. 
E.: Uma história educativa não pode ser de 60h. Tem de ser mais. 
R.: O professor foi trabalhar com um aluno, que eleja conhecia e depois foi trabalhar 

com o aluno na própria história de vida do aluno. 
E.: Mas isso é um processo truncado também^ É mais artificial. 
R.: O estudo de caso não é só na educação... E em economia 
E.: Pois não. É uma metodologia que pode utilizar-se em todo o lado. Mas normalmente 

o estudo de caso tem de ter um princípio, um meio e um fim e não pode ser artificial, 
tem que corresponder a um processo de vida. 

R.: Pois tem. 
E.: E a formação conforme eu vejo e tem ido para o terreno não permite este tipo de 

metodologia. Tem de ter mais tempo. 
R.: Nós aqui conseguimos dar-lhe a volta, porque a vertente prática tem sempre uma 

longa duração. Elas começaram em março e algumas acabavam em Setembro. Eu 
estou de acordo contigo. Precisamente por isso é que aqui não há formação intensiva. 
Aqui não houve uma acção que num mês... 

E.: Claro. Eu até te posso dar um caso que aconteceu comigo. A grande frustração que eu 
senti foi que, apesar do trabalho que nós fazemos durante as 60h e depois 
continuamos esse trabalho mais tarde já de uma forma informal. E mesmo assim não 
chegou. Precisávamos de mais tempo para continuar o trabalho iniciado. 

R.: Durante, no intervalo de trabalho de campo, os professores tiveram que dar muitas 
horas com o aluno, passaram muito tempo com ele... 

E.: Pois tem, tem de ser mesmo assim... Mesmo assim, repara. (...) 
R.: Mesmo na Ia turma houve uma senhora (essa não precisava de créditos, estava na Ia 

turma). Só que achou que aquele tema para uma pessoas cheia de bagagem, já orientou 
muitos estágios, era uma pessoas cheia de bagagem, professora do 12° ano (e só; não 
tinha outras disciplinas), uma pessoa que verbaliza muito bem, uma pessoa da área das 
humanisticas... uma pessoa espantosa! Quando..., reagiu muitíssimo mal ao início da 
acção, à metodologia do estudo de caso, dizer que não era possível... E andou ali, 
umas duas semanas, mais ou menos, em confronto com o formador (nós depois 
triangulávamos: conversava com o formador e conversava com ela). Só que passado 
uns tempos, pelo telefone dizia assim: "Ó F..., esqueça tudo quanto eu lhe disse até 
agora. Porque eu entro na sala de aula e já vejo os alunos de outra maneira". Uma 
pessoa de cá, uma senhora de cá que não... uma senhora doutora (faz parte da elite) e 
não precisava (estão no 10° escalão!). Travou uma luta medonha com o formador e 
que... E são estas pequenas coisas que eu acho que... Valeu a pena! 

E.: Isso faz parte do crescimento. 
R.: Acho que valeu a pena. Acho que as minhas acções tinham um valor intrínseco em si! 
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E.: A minha ideia é que, em relação ao valor intrínseco das práticas, tenho muitas 
dúvidas. Porque muitas vezes pensámos que estamos a falar das mesmas coisas e 
estamos a falar de coisas muito diferentes. Isto é uma prática corrente nas escolas. 
Tem a ver com o próprio objecto que estamos a trabalhar. 

R.: Claro, que essa componente de projecto está muito desvirtuada, claro que está:" 
desfigurada. 

E.: Tem muito pouco de rigoroso. A educação não é uma ciência exacta, nem nunca será. 
Não há leis gerais. E isso leva-nos muitas vezes a falar de coisas e a utilizar 
metodologias e instrumentos e processos que nos parecem, à partida, que estamos 
todos na mesma onda e quando se coloca a questão de aferir rigorosamente certos 
conceitos então vamos ver que há grandes discrepâncias. Mas isso dávamos.... 

R.: Não dá, não! Mas isso é fundamental. Quer dizer: é que os próprios professores e as 
pessoas que estão mesmo na gestão da formação e os próprios directores de centro e 
os formadores e não sei quê... ao fim e ao cabo, com estes processos sintam é a 
necessidade dessas aferições. Mas esse é nosso grande objectivo. Eu sinto 
necessidade de instrumentos que eu não tinha. Eu não sabia que tinha. 

E.: Eu tinha a maior dificuldade e nunca consegui durante este tempo todo, criar... (e isto 
é preciso reflectir, não é?) E então ao nível dos directores de centro nem vale a pena 
falar, porque nunca tivemos hipótese de criar esse espaço de reflexão. 

R.: Mas eu criei necessidades! Eu na minha CP... A minha CP tem necessidades que 
nunca julgou ter! 

E.: Claro! Só que no meu caso concreto, a CP. fugiu. Não tinham tempo para trabalhar 
nisso. Era preciso um grupo, coeso, que pudesse fazer essa reflexão. E não é fácil. A 
maior parte dos gestores das escolas não têm muito tempo, não estão muito 
disponíveis para isso. Mas isso era outra conversa. Portanto, em relação com esta 
questão, que tinha a ver com os obstáculos e dificuldades que sentiste no 
desenvolvimento do projecto, não sentiste que houve uma grande discrepância entre a 
tua ideia da formação e a prática que aconteceu no centro? 

R.: Não, não, não senti. Porque conseguimos estar sempre a reflectir... nós mesmo 
em... o nosso Círculo de Estudos da Comissão Pedagógica e dos formadores e tal... 
era nesse sentido, era estarmos sempre a reflectir sobre o que se ia passando. Sobre o 
que se ia passando, não é, fazendo a reflexão e vendo se realmente as coisas estavam a 
decorrer; como é que seriam ajustáveis, etc. 

E.: Achas que há uma diferença entre a implementação do teu projecto na escola-sede e 
em relação às outras escolas, isto é, há maior receptividade na escola-sede? 

R.: É, acho que é. Tenho mesmo dados estatísticos que me permitem fazer essa leitura. 
E.: Isso tem a ver com a tal formação centrada na escola? 
R.: E, por exemplo, eu tenho agora uma acção, vai decorrer uma turma na escola (...) e 

houve muito mais gente dessa escola que se inscreveu, porque a acção vai decorrer lá. 
E.: E isso, é um bocado isso que eu gostaria de aferir. 

3a PARTE 

R.: Eu sei que não te vais recandidatar. (Espero que não te aconteça aquilo que te 
aconteceu no início deste processo. Também não ias e ficaste...) 

R.: Não me vou recandidatar. Acho que devem vir pessoas mais novas e que tenham, que 
estejam mais descansadas do que eu, porque eu não aguento. É mesmo uma questão 
física! Eu fisicamente não aguento este desgaste. A manutenção deste espírito e desta 
forma é superior às minhas capacidades. Eu não consigo dar resposta, eu não consigo. 
Noites perdidas. Eu não aguento mais! 

E.: Pronto: Já respondeste à Ia questão: Se pensavas recandidatar-te em 95. Já referiste às 
razões. Mas se te recandidatasses introduzirias algumas alterações, ao nível 
conceptual, ao nível das ideias, no projecto ou mantinha as mesmas linhas 
orientadoras que referiste? 

R.: Eu disse-te já que em termos de linhas orientadoras, que mantinha. Só que, se calhar, 
houve em relação à prática, aquilo que não foi possível implementar eu ia era ajustar 
essas... 
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E.: Mas ao nível conceptual mais propriamente, isto é, conseguiste aproximar-te mais 
daquilo que se pode chamar por crenças, por coisas nublosas ou... 

R.:Ao nível conceptual, repara: há uma coisa que eu estou insatisfeita, porque não 
consegui ter tempo e espaço para reflectir sobre coisas que eu queria e não pude, não 
tive tempo. Por exemplo: em relação a este colectivo de Directores de Centro, ainda 
aqui há tempos a F... colocou essa questão: "Agora vamos reflectir mesmo sobre os 
processos de formação, sobre a concepção da formação". Não tem havido tempo para 
isso e nesse aspecto eu sinto-me um bocadinho frustrada. Porque havia linhas que eu 
queria aprofundar e não pude, não pude trabalhar. Quer dizer: tem sido só, só, virada 
para o pragmatismo. 

E.: E quais são esses domínios? Tens ideia? Os que querias aprofundar? 
R.: Eu queria aprofundar, nomeadamente, o estudo sobre desenvolvimento de projectos, 

sobre animação e gestão da formação e não consegui. Sinto uma necessidade tremenda 
e não consegui trabalhar esses domínios. 

E.: Em termos estratégicos, se fosses implementar o projecto de formação, nos próximos 
3 anos, introduzirias também algumas diferenças? 

R.: Em termos estratégicos... sim, eu estava a testar um projecto de, de uma ligação mais 
directa no sentido da aproximação dos professores ao centro, um projecto na escola 
tal, que está a decorrer em regime experimental e que é um pequeno, um gabinete com 
um professor ou dois, que tem determinadas funções de animação da formação na 
escola. E se resultasse eu iria propor e com os ajustamentos correctos e necessários 
depois da avaliação que for feita desse projecto, estender ao resto das escolas, 
nomeadamente, às escolas do Io ciclo. 

E.: Tens uma visão optimista em relação ao que as escolas possam dar? Tens ideia do que 
possas tentar introduzir? 

R.: Depende da maneira como eu conseguir transmitir essa ideia. Porque eu penso que 
isso depende muito, que a resposta das escolas que passa pela maneira como eu 
conseguir colocar a questão. E pelos meios e pelas contrapartidas que se lhes vão 
oferecer. Portanto, pedir só coisas em termos de carolice eu penso que isso já não 
funciona. Portanto, tem que haver contrapartidas. E depois até se pode partir para 
outra situação, mas para o arranque... 

E.: Por exemplo: imaginemos que tinhas de apresentar o projecto em Outubro. Formação 
para os próximos 3 anos. Imagina que ias agora começar a construir esse projecto. 
Tinhas como dimensão dizer às escolas: apresentem os vossos projectos de formação, 
que eu depois apenas os canalizo, isto é, não sou eu que o construo mas são vocês... 
Tendo em conta as necessidades dos grupos, ou organizem-se por grupos, organizem-
se por afinidades pessoais, organizem-se como quiserem, por temas... 

R.: Mas isso até é giro mas é coordená-los. Eu até sou muito sensível, tenho sido 
sensível aos projectos. 

E.: Mas imaginas que irias (estou só a pensar um bocado em voz alta) desenvolver esta 
ideia. Achas que as escolas teriam hipótese de agarrar grande parte disso? 

R.: Não. Sobretudo exactamente pelo que eu te disse. Não há..., depende da maneira 
como nós iríamos colocar a questão. Sem contrapartidas não. E tinha que haver 
contrapartidas imediatas. Sem contrapartidas as escolas... 

E.: De que contrapartidas estas a falar? 
R.: Não sei. De toda a ordem. Contrapartidas de carácter afectivo, psicológico e material. 

Porque não? Não podemos descurar o aspecto material da questão, porque isto de 
funcionar só à base da carolice não dá. Tu não podes ter qualidade, hoje em dia, as 
coisas não se compadecem, a situação não se compadece só com amadorismos. 
Portanto, tem que haver... porque depois há respostas a dar em termos da 
administração, etc., e depois chamam-nos e responsabilizam-nos pelas coisas. Nós 
temos que ter equipas técnicas a quem temos que pagar e mesmo no domínio da 
formação acontece o mesmo. Quer dizer, como é que eu posso, sei lá, contratar 
alguém que me venha aqui fazer formação. Vem um e diz: eu não seu quanto é que 
vou receber, porque já conhece, vem cá um da Faculdade de Psicologia, o F..., vem 
aquele de (...), como é que ele se chama, que eu também gosto muito, o F..., mas 
porque são pessoas que, de um modo ou de outro, estão habituadas a ser uns carolas. 
E portanto continuam a embarcar nisto. Ora, não pode, isto não pode ser assim. 
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Enquanto este processo continuar não podemos ter uma formação de qualidade a não 
ser à custa do desgaste de alguém que, neste caso, por exemplo, é o meu. Eu acho 
que, se calhar, isto é um bocado arrogante dizer isto, não sei, mas é a minha maneira 
de pensar: eu desgastei-me e depois sem estruturas também não adianta nada. Porque 
um projecto baseado numa pessoa não é nada. Tem que haver um conjunto de 
colectivos que assegurem a continuidade, independentemente das pessoas, não é? 
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Protocolo de entrevista ao Director J 

Esta entrevista teve lugar no gabinete do director, logo após uma breve 
t r oca de impressões sobre o conjunto das preocupações de ambos, na 
altura. 

E.: Quais os factores que estiveram na base da tua candidatura a Directora? 
R.: Os factores que estiveram na base da minha candidatura foram..., se eu assim posso 

chamar, factores de ordem afectiva. Essencialmente. Isto é: ao longo do percurso 
profissional, aquilo que sempre de bom se fez nas escolas teve a ver com o 
envolvimento pessoal. As condições nunca foram as ideais, mas eu habituei-me a ir 
fazendo sempre coisas nas escolas, porque considero que fazer algumas coisas e 
sobretudo desempenhar cargos não é um dever, mas é um direito. Porque a gente 
lembra-se ainda do tempo em que não tinha esse direito... E, portanto, eu não quis 
deixar de exercer, nunca, o meu direito de participação. Passei, ao longo desta vida, 
por quase todos os cargos que o ser professor do ensino secundário permite, e, 
portanto, naturalmente, surgiu também o cargo de Director de um CF como uma área 
onde eu gostaria de trabalhar e como um direito de participar na vida dos professores. 

E.: Que expectativas possuías quanto às funções que ias desempenhar? 
R.: As expectativas que tinha, a exemplo de outras experiências do passado, iria ser um 

espaço/tempo de debate, de troca de experiências, de trabalho em conjunto, de 
definirmos possíveis estratégias e construirmos maneiras de estar num (e passe o 
termo) corredor de liberdade que toda a vida foi aproveitado por nós. Contava poder 
dar algum contributo no sentido das escolas continuarem com a sua agitação e os 
professores continuarem a encontrar-se e, juntos, construírem o seu percurso. Na 
altura, portanto, reportando-me à data de todo este processo, já lá vão três anos, eu 
acreditava que, para se ser director de um CF, bastaria ser professor, mas ser 
professor num sentido mais profundo, como eu o entendia: ser professor, não só ser 
aquela pessoa que se ocupa das suas turmas e dá as suas aulas, mas ser professor no 
sentido também de entender as escolas, sentir as escolas, ter pela educação um sentido 
mais lato. Creio que não senti, na altura, o medo de não ter nenhuma formação em 
gestão, porque como estive durante 4 anos num CD., numa experiência riquíssima, 
em que o grupo se formou e ajudou a formar a própria escola, não me pareceu, na 
altura, que uma formação mais especializada em gestão fosse necessária. A formação 
no domínio das Ciências da Educação, eu, como digo, aquilo que tenho ouvido, que 
tenho lido, que tenho tentado participar em tudo o que vai acontecendo e nunca me 
senti (e passe aqui alguma falta de modéstia) muito longe, embora não sendo uma 
teórica nem tendo grande capacidade de... e grande necessidade de citar este ou aquele 
autor para orientar os meus gestos; mas nunca me senti muito longe daquilo que fui 
lendo, fui ouvindo e, portanto, achava também que nesse domínio era capaz de 
aguentar o barco. 

E.: As CEs têm essa facilidade: pode-se 1er... Mas bastará?. 
R.: ...Ler... e, sobretudo, interligar as leituras com uma reflexão do quotidiano, que é 

isso, sobretudo, que eu acho que é importante. 
E.: Mas a formação nas CEs poderá não ser só académica, não é?! 
R.: Pois! E se calhar este nosso percurso também foi uma formação em CEs! 
Se calhar, por isso, eu achei... pronto: eu avancei com isto sem receios. Com consciência 

das responsabilidade. Mas como me habituei a passar por todas as situações, não com 
leviandade, mas também sem fazer das coisas um bicho de 7 cabeças, habituei-me a 
encarar as coisas assim. E também este cargo surgiu com naturalidade. Como te digo, 
o cargo surgiu mesmo com naturalidade... Aliás, a história da minha vinda para aqui... 
Esta escola foi a primeira a ouvir falar (ou a Ia que deu notícia que tinha ouvido falar na 
possibilidade de formação de CFAE) e convidámos, iniciámos o processo de convite 
às escolas aqui à nossa volta. E como nós é que fizemos o convite — nós: eu e um 
conjunto de professores aqui na (...) — e como eles disseram logo que ajudavam a 
arrancar mas não queriam ficar, eu acabei por surgir a fazer o convite, a orientar as las 
reuniões (que ainda não eram uma CP instituída, mas que já era, digamos, um embrião 
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do que viria a ser a CP)..., naturalmente a minha candidatura... as pessoas quase... eu 
nem tinha consciência de que me iria candidatar! Eu não andava à procura... 

E.: ... Não houve mais ninguém que se candidatasse? 
R.: ...Houve! Houve 5 candidaturas. Houve 5 candidatos. Nós, entretanto, publicitamos 

todo o processo e quando as pessoas... na reunião em que houve a eleição apareceram 
5 candidaturas. Pronto: as pessoas que estavam presentes nem, nem, nem... quer 
dizer: estiveram a analisar! Aliás, estivemos na reunião, estiveram a analisar os 
currículos e todo o percurso das pessoas, mas acharam com naturalidade, pelo menos 
nesta Ia Fase, devia ser eu. E eu também com naturalidade aceitei. Agradeci a prova de 
confiança. Porque apesar de tudo era uma prova de confiança grande; uma vez que 
havia outros candidatos não foi a necessidade de ser eu por não haver mais ninguém. 
Mas naturalmente aceitei. Convencida que ia conseguir aqui, a exemplo dessa 
experiência brilhante que foram os meus 6 anos na Esc. Sec. de Gondomar, que 
realmente é uma experiência que tenho pena que pouca gente tenha tido... Com 
naturalidade iria surgir um grupo de trabalho; com naturalidade as coisas iam saindo, 
iam sendo reflectidas — com muito gozo, sobretudo, com muito prazer... e isso 
depois não se fez! Mas não se fez também, porque eu fui desmobilizando. Quer dizer: 
eu também não tive capacidade e quando eu faço uma reflexão destes 2 anos e tal... 
acho que me penalizo um pouco por isso — eu não tive capacidade para animar 
demasiado um grupo de trabalho! Porque... e, mas tenho razões para essa falta de 
capacidade; as razões foram surgindo, porque eu tenho dificuldade quando me entrego 
assim a uma coisa com entusiasmo, se à primeira situação em que eu preciso do apoio, 
nomeadamente, institucional, se esse apoio quebra, se começam as dificuldades... eu 
começo, realmente, a ver que hoje não há lugar aos grandes entusiasmos e às coisas 
feitas com amor. Não há! Eles continuam a dizer que precisam disso, e que precisam 
de nós assim, mas não é isso que é valorizado! (isso, se calhar vai ser falado mais 
adiante, portanto... eu acho que agora...) 

E.: ... Isso é grave!... 
R.: ... E! (ri-se). Mas é isso que eu sinto, sabes. Acho que há uma incoerência. Eles 

querem continuar a espremer os professores no bom sentido.... 
E.: ... Eles, quem? 
R.: ...O sistema... Mas... normalizar, controlar os entusiasmos!... Sob o grande pretexto 

da qualidade! 
E.: Mas isso sempre foi a intenção deles! 
R.: ... Mas o que eu vejo — e foi isso que me desmobilizou — é que, quem hoje é 

promovido — e tu vais-me desculpar — não é? — por... eu sei que tu também fizeste 
um percurso académico; fizeste a parte curricular do mestrado e tencionas acabar..., 
sem ofensa, mas, a maior parte das pessoas que eu conheço que hoje terão o perfil de 
acordo com os normativos para terem a possibilidade de se movimentarem, são 
pessoas medíocres! E isto é... se calhar, também é grave; se calhar, não devia 
generalizar desta maneira, mas eu tenho-me debatido com situações... 

E.: ... Não é a Ia vez que me dizem isso... 
R.: ...de pessoas que têm um currículo invejável em termos académicos e, confrontadas 

com questões importantes de educação e com projectos de educação, eles ou não os 
têm ou, na minha opinião são, no mínimo, duvidosos quanto às intenções. E depois 
tudo isso me foi impedindo de criar a tal dinâmica... E se tu estás lembrado, no início, 
havia a ideia de que "acabou a carolice, ninguém vai mais trabalhar sem receber; sim, 
senhor mas as pessoas têm direito a receber"... porque foi na fase da euforia e que era 
assim em todos os sectores. E portanto eu comecei a ver que ia exigir trabalho e 
participação a colegas que iam deixar necessariamente outras coisas interessantes que 
fazem, porque normalmente as pessoas que são interessantes já estão com outros 
projectos interessantes e que eu não tinha... a não ser esse entusiasmo que eu estava a 
ver que ia sendo sempre limitado, não tinha mais nada para lhes oferecer, apesar do 
discurso inicial. Não sei se isto para ti é claro; se calhar só ... Para as outras pessoas 
pode não ser. Para ti é!̂  

E.: Para mim é claro. É mais grave só neste sentido: é que até aqui as pessoas 
mobilizavam-se em termos afectivos; e agora tinham também contrapartida financeira. 
Até que ponto é que foi pervertida essa motivação afectiva e motivacional interior. Essa 
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é a questão de fundo. Porque houve muita gente que recebeu dinheiro. Cheguei a ter 
uma equipa que só não avançou porque houve questões institucionais, internas à 
própria CP. que... a responsabilidade da equipa não ter avançado foi da CP. Aliado a 
esta história da falta de pagamento pelo DAFSE, tudo isto criou problemas. Mas eu 
não sei dizer, naquela altura, o que é que motivava mais as pessoas: se era essa 
implicação institucional, afectiva, técnica, científica, etc. ou a sua implicação ao 
dinheiro... 

R.: Sim, Sim... 
E.: Agora: penso é que, em termos de centralização do poder, ele sempre esteve 

centralizado e houve épocas muito mais complicadas e mesmo assim nós fazíamos 
experiências marginais. Tem avver com condições específicas de grupos que se 
formam no interior das escolas. Às vezes, muitas dessas experiências, emergiam em 
centros intermédios do poder. Hoje..., apesar de tudo, só agora, no último ano, é que 
senti o grande cerco. 

R.: Pois. Eu, eu ... quando tracei o plano de formação (não sei se vem já a propósito... 
penso que ainda não vem ...) 

E.: Onde é que estávamos? 
R.: A selecção para director inscreve-se num percurso coerente (...) Já me referi: com 

naturalidade surgiu; a actividade docente, encarada em sentido lato foi, realmente..., 
teve uma influência decisiva. Porque eu entendia a minha actividade como professora, 
como te disse, sempre, não só a dar aulas mas a abraçar todos os cargos — eu passei 
por todos os cargos de uma escola ... 

E.: Pois. Quando eu punha aí o "saber gestionário" era no sentido negativo. Porque 
entendo que o saber gestionário só vai..., o saber gestionário aprende-se nas escolas; 
estou convencido que os DESEs em Adm. Esc, por exemplo, não são de natureza 
administrativa; os saberes lá veiculados são de natureza teórica e vão buscar muitos 
contributos às CEs; o saber gestionário é aquele saber que está instalado nas próprias 
escolas; tens uma experiência num CD, mas se reparares a maior pane das práticas dos 
CDs é um saber gestonário claro, normativo... 

R.: Pois... pois... o nosso não foi; a escola foi um pólo de dinamização da própria 
região. Por exemplo: isto só para te dar um exemplo: eu cheguei a inscrever-me num... 
a candidatar-me a um DESE em Adm. Esc. e qual não foi o meu espanto, não fui 
seleccionada... Pronto, quer dizer, havia muitos candidatos; no 1° ano aquilo passou 
despercebido — entrou toda a gente; saiu em Agosto, quase ninguém sabia. No 2o 

ano, como muita gente já sabia, pareceram muitos candidatos. E eu. também nesse 2o 

ano tentei a minha candidatura e não fui seleccionada. Mas o que eu reparei é que, das 
pessoas seleccionadas, quer dizer, das não-seleccionadas era um conjunto de pessoas 
que não tinha estado nem destacada em serviços do ME, nem publicado obras, nem 
manuais, mas que tinham experiência de gestão de cargos nas escolas que não nada 
valorizado! Quer dizer: todo um passado em que nós arrancamos o sistema de ensino 
(e tu sabes isso), nós: as várias equipas de gestão que durante uns anos aguentaram as 
escolas em condições incríveis. Esse trabalho não é valorizado quando... 

E.: ...Há muitos critérios de selecção que não são muito explícitos... 
R.: ...Eu nem quis pensar nisso, mas pelo menos verifiquei (e isso é um dado objectivo) 

que as pessoas que não foram seleccionadas tinham essencialmente era experiência 
feita; experiência: construiram a sua formação na experiência; tinham dado muito às 
escolas e esse percurso não foi valorizado. E para mim isso foi assim um momento 
de... em que me abalou um bocado. E fez-me assim, não tanto por não ter entrado... 

E.: Mas as pessoas que entraram, o que foi valorizado? 
R.: Eram sobretudo pessoas, muitas delas tinham estado destacadas em serviços do ME. 

Portanto, fora das escolas. Foi o que eu reparei naquele ano. Depois, no ano seguinte 
já não... me apeteceu concorrer, já não tive aquele entusiasmo que me tem feito dar os 
passos. E esse passo deixou de... acabou! Esse acabou! Depois surgiu esta 
oportunidade e eu achei que,, apesar de tudo..., porque o entendimento que eu tinha 
dos CFs era, realmente, serem uns Centros de Associação de Escolas! Ê aqui era a 
zona (...) da cidade do (...), com uma realidade muito concreta. Se calhar era diferente 
da Zona (...), porque o tipo de público é diferente; e, portanto, éramos capazes de 
conseguir, aqui no nosso cantinho, associar as escolas, os planos de formação, os 
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projectos educativos e avançar. E o plano de formação deste centro é de 3 anos, 
conforme eles pediram, uma das coisas que eu fazia questão era: o Io ano seria o da 
instalação, o da formação possível; mas depois o que eu queria agarrar no 2o e 3o ano 
era os projectos e os CEs. E a minha ideia era conseguir, depois de um Io ano em que, 
se calhar, era um super-mercado de acções... Pronto: oferecíamos e as pessoas 
escolhiam. Eu contava que no 2o e 3o ano isso deixasse de o ser. Se eu conseguisse 
articular os planos de formação das escolas e ser, sobretudo, uma formação nas 
modalidades de Projecto e de Círculos de Estudos que, para mim, eram as duas 
modalidades mais aliciantes... 

E.: ... E as oficinas? 
R.: ... E as oficinas, pronto. Só que eu depois verifiquei... Eu não consegui um único 

CEs, que ele fosse aprovado. Se calhar, por deficiência de construção. Mas também 
nunca consegui que me esclarecessem sobre o que lá diziam que não estava bem 
construído. 

E.:... Não se pode esclarecer quando não se sabe (e/ou não se quer...)... 
R.:... E o único projecto que passou foi um projecto que já estava financiado pelo PEPT 

e, portanto, já tinha perninhas para andar, já estava a meio, foi só acreditá-lo e creditá-
lo. Portanto, acho que este ponto 4 está... Portanto, tinha realmente, um projecto. 
Pessoal, mas de grupo. Que era este que eu agora tinha. Que era conseguir a nível dum 
conjunto de escolas desenvolver um projecto que abarcasse as..., que envolvesse as 
necessidades de cada escola, mas numa zona da cidade que tem características próprias 
e ao mesmo tempo era suficientemente diversa para ser uma experiência enriquecedora. 
Porque aqui é uma escola de artes; uma outra é uma escola virada para os serviços; 
depois muitas escolas primárias da zona de (...) com problemas específicos; havia 
escolas profissionais, porque nós abrimos, a CP., desde sempre, teve o ensino 
privado, teve escolas profissionais (era riquíssima até por isso...) 

E.: Este é um centro grande, é o maior... 
R.: É o maior do país! Nós temos 2100 professores: era o maior centro do País e isso 

surgiu também com naturalidade, porque havia escolas que estavam próximas de 
outros centros mas não quiseram; quiseram ficar aqui. Eu até por isso tenho alguma 
pena de ter, se calhar, defraudado as suas expectativas, por não ter depois conseguido 
a tal dinâmica que eu inicialmente contava. Mas era..., porque houve muitos centros 
que puseram, fecharam um bocado as portas... e este, desde logo, foram considerados 
como pares na CP. o ensino privado, o ensino profissional e todos os outros níveis 
de ensino. Portanto, era uma CP. até bastante enriquecida por esta diversidade. 
Portanto..., este meu projecto era um projecto centrado nas escolas, na verdadeira 
acepção da palavra, que eu estava à espera que fossem as escolas, com os seus 
projectos, a puxar; e eu, aqui , ajudava-os a encontrar formadores para desenvolver 
(para formar os professores, para desenvolver) o projecto A, o CE, B..., no fundo, o 
CF era um apoio a esses projectos de escola. Claro que isto não foi nada assim que se 
passou. 

E.: Vamos já ver isso, na 2a parte. 
R.. Acho que aqui já está. Continuo a achar que a experiência — não a formação 

académica; a minha formação académica, na altura, não tinha nada a ver com isto ou 
tinha pouco —, mas as influências sobretudo empíricas, ideológicas e o meu percurso 
profissional é que me influenciaram na construção deste projecto. 

E.: O que pensas sobre a formação não-inicial até a publicação do RJ? 
R.: O que é que eu penso sobre a formação não-inicial?... Eu acho que a formação não-

inicial anterior à publicação do RJ, fazia-se exclusivamente, na minha opinião, era 
resultado dessas boas-vontades e das dinâmicas das escolas. A minha formação não-
inicial foi um alfobre riquíssimo de formação, que foram aqueles meus 6 anos na esc. 
Sec. de Gondomar. Realmente, juntou-se um conjunto de pessoas, eu aprendi de tudo 
um pouco, nós fazíamos todos os anos acções que focavam todas as áreas, éramos nós 
que as fazíamos, íamos buscar pessoas exteriores à escola, as pessoas mais 
interessantes que na altura estavam disponíveis. E passaram por lá pessoas que hoje 
estão nas CEs, têm grandes obras publicadas sobre estes assuntos, tanto na gestão 
como..., nas várias áreas, é engraçado. Quase todas as pessoas que eu agora vejo a 
assinar, no fundo, as obras de referência até para nós agora, passaram pela sec. de 
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Gondomar naqueles 6 anos. Ou a dinamizar acções ou nas semanas que nós fazemos 
de... semanas culturais... 

E.: Lembras-te de alguns? 
R.: Lembro: o Joaquim Azevedo; o Tavares..., um senhor de História que foi lá fazer 

várias acções... Isto agora... Isto é a minha dificuldade... Aqueles fulanos que 
estiveram na Comissão de Reforma: o Fraústo, o Formosinho, o Bártolo..., olha: 
quase toda a gente que tu encontras, com quem te cruzas em livros ou em encontros 
passaram, realmente, naqueles anos pela escola. E foi uma formação riquíssima em 
que nós, a dinamizá-las, mas em que também estávamos envolvidos. Área-Escola: nós 
fizemos, nós temos exemplos riquíssimos do que agora que ainda está em vigor, 
apesar de tudo, e que é o velho modelo de gestão nós. Nós fizemos uma feira do pão, 
em Gondomar, que levou à escola todas as pessoas daquelas aldeias mais remotas que 
ainda fabricavam o pão em casa e depois construímos as várias disciplinas — a 
História, a Geografia, as Línguas Estrangeiras, a Matemática, a Física, toda elas, nós 
temos esse dossier. Fizeram um trabalho (nós fizemos um guião), todas elas 
contribuíram de algum modo para essa feira do pão. Que terminou com uma feira e um 
concurso, eles fabricaram as suas broas, a Câmara deu-nos um apoio espantoso, a 
câmara da altura, com transporte à disposição. Nós fomos buscar toda a gente, os 
agricultores que cultivavam, que colhiam, que moíam, que fabricavam o pão. Vieram 
com os seus cestos, fizemos no átrio da escola uma exposição lindíssima — dois anos 
seguidos — em que, sobretudo naquela zona, os miúdos que vinham daquelas aldeias 
viram as tarefas do quotidiano das suas casas valorizadas. Foi uma experiência 
riquíssima na Area-Escoja, que eu hoje não conseguia voltar a repetir. E no entanto 
aquilo não se chamava Área-Escola, no entanto ficou... Foi construído um forno do 
pão na Escola Preparatória, porque era lá que se fazia a Agro-Indústria. A Câmara 
construiu-nos um forno do pão, durante duas feiras da A.I. de Gondomar, tivemos lá 
gente a cozer pão e os miúdos assistiam e participavam em todo o ciclo. Houve uma 
exposição com o ciclo todo do Milho e do Trigo, para eles verem, desde o semear até à 
broa final. 

E.: Importava agora analisar, talvez, como é que essas coisas emergiam... 
R.: ...Emergiam, porque havia um conjunto de pessoas. Porque não havia..., vamos lá a 

ver..., como ainda havia, se calhar, poucas coisas deste género, toda a gente apoiava 
enquanto... não havia ainda o juízo de valor: se é mau; se é bom; se se insere nisto; se 
vai servir para aquilo... 

E.: Quando as coisas são institucionalizadas perdem o seu valor. 
R.. Perdem. Na minha opinião, perdem. Sobretudo quando essas coisas começam a ficar 

com um rótulo... (eu nem te sei bem explicar...), mas é um pouco isso. Acho que 
perdeu na institucionalização... mata! Mas isto também se prende com a perspectiva de 
gestão que nós tinhamos (eu não sei se isto se insere aqui) mas também é, porque nós 
achávamos... eu continuo a defender o modelo de gestão que ainda está em vigor, 
apesar de tudo, e que é o velho modelo de gestão. De há uns anos atrás, desde que ele 
foi criado, com as correcções necessárias. 

E.: Sim. Mas repara que ele tinha... Não sei se é o modelo que está em causa se são as 
pessoas. 

R.: Mas não é o modelo, na minha opinião. 
E.: Então, se não é o modelo, então o que é? 
R.: São as condições externas. Há uma necessidade agora, demasiada, na minha opinião, 

de personalizar tudo! Certificar tudo. (Certificar é diferente de personalizar. Como o 
certificar foi induzido por mim, convém estar atento...) E lá está: e as pessoas que... 
Por exemplo: eu não tenho feitio para um percurso académico que me permita... 

E.: Sim, mas repara: vocês tiveram essa experiência riquíssima; houve outros CDs, uma 
minoria neste país, que tiveram esse tipo de actuação. Mas tu verificas que a maioria 
das escolas ainda hoje são orientadas por esse modelo e estão perfeitamente inertes! 
Talvez tenha a ver com outras coisas que não o modelo. As pessoas também não vão 
buscar a genica às universidades. 

R.: E no entanto não se fazem as coisas... Exacto! Se calhar! Também não vão... Eu acho 
que... Na minha opinião (e não sei se consigo explicar o que sinto), mas é uma 
questão ideológica. Suporte ideológico (dos sujeitos), no sentido mais lato do 

2 3 9 



conceito. E como tudo se modificou cá fora também... eu vejo por mim também hoje: 
eu hoje não dou à escola, independentemente do CF, a disponibilidade que dava há 10 
anos atrás. Porque não posso. Eu quando vim para aqui, para esta escola, chocou-me 
muito que as pessoas mais interessantes não tinham tempo para dar à escola, tinham 
quinhentas coisas para fazer lá fora! As solicitações, hoje, em termos materiais... Eu 
hoje não posso deixar de ter uma alternativa... 

E.: As pessoas têm um padrão de vida, que têm de manter e têm de elevar, é isso? Não 
podem depois prejudicarem-se constantemente como sempre o fizeram... 

R.: ...E quando à nossa volta esse padrão é adulterado, é transformado (na minha opinião 
é adulterado), as pessoas também têm que manter, sobretudo tendo filhos e tendo uma 
necessidade de ir mantendo as coisas enquadradas. 

E.: E ao nível da educação em que as mesmas funções são desvalorizadas quando 
comparadas com outros sectores... (exemplo do que se ganha, em determinados 
sectores, quando se apresentam projectos ao FSE; e do que se ganha ao nosso nível...) 

R.: A construção daquele projecto inicial em 93, aquele projecto devia ter sido bem pago, 
porque é um projecto riquíssimo, que implica muitos saberes! Qualquer um de nós 
teve que actualizar muitos saberes para o pôr de pé. 

E.: Cada acção é um projecto de formação... 
R.: Mas mesmo o próprio plano de formação a 3 anos é um projecto! 
E.: Mas isso é um projecto mais lato. Aquilo que eles pagaram foi acção por acção; não 

foi o projecto. 
R.: Pois não. Mas devia ter sido. 
E.: E agora utilizam a figura do projecto, mas é porque lhes interessa. Para cortar mais 

ainda. Não tem a ver com a ideia (filosofia) de projecto. Só te quero dar mais um 
exemplo da desigualdade de tratamento em relação aos autores de projectos, conforme 
o sítio em que estão. 

R.: Sim, sim. E na educação todos os gestos são os menos valorizados. Na educação são 
menos valorizados do que em qualquer outra área! É impressionante! E é isso que vai 
desgastando! E depois uma pessoa ouve, isto passando para 2 anos depois, dizer, 
generalizar, dizer que a formação não teve qualidade porque houve um exagero ou 
outro no país. 

E.: E isso nem é verdade. É um alibi. Nada disto foi avaliado. A questão que se coloca é 
esta: mesmo a certificação académica, no caso da educação, tem muito menos valor do 
que noutros sítios quaisquer. Toda a minha valorização académica não teve, até agora, 
nenhum efeito, em termos monetários e em termos de carreira. Embora estivesse 
previsto (e por regulamentar) no ECD. Enquanto uma valorização académica do 
mesmo nível, noutros sectores, tem uma valorização efectiva. O ser director não tem 
qualquer efeito: noutros sectores... 

R.: Não temos mais nada por sermos directores. Nada! Rigorosamente nada! E mais: se 
houve dúvidas no Io ciclo de formação, quanto a nós recebermos, elas agora foram 
claramente definidas a dizer que não! Lembras-te, no início? Nós não sabíamos se 
íamos receber, porque fazíamos muito mais tarefas do que aquelas que eram das 
nossas competências! Agora?! A definir..., a definição veio: não! Por tudo isso as 
pessoas também têm outras coisas que fazer. 

E.: E mais grave do que isso não será a ausência de uma definição de um estatuto 
adequado à função (que, normalmente, é o espelho do valor que lhe é atribuído)? 

R.: Mas, à semelhança do estatuto remuneratório da gestão das escolas, eu também 
prefiro que eles não definam nada. Pelo menos... Portanto, os domínios em que sentia 
mais dificuldades em desenvolver competências. Eu creio que aqui... eu. realmente, 
senti... houve uma grande dificuldade, que eu creio que não foi minha... só! Foi 
também das instituições que estão por trás disto tudo. E: orientarmo-nos, mexermo-
nos num terreno que é incompatível, que é o velho paradoxo entre a contabilidade 
pública e o FSE. Eu ia a dizer assim: eu, se calhar, precisava de formação na área de 
não sei de quê? Mas de quê? 

E.: Essas nem são as tuas competências... 
R.: Ai, mas eu sem elas, nós não conseguimos... Eu creio, porque as escolas... no meu 

caso: a escola esteve sempre à espera das minhas orientações. 
E.: Está bem. Mas de qualquer forma não são tuas competências. 
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R.: Não são, mas são! Eu, realmente, podia dizer assim: num dia destes tive que dizer à 
nova tesoureira, coitadinha, foi substituída, uma pessoa sem experiência, de uma 
escola preparatória, eu tive que lhe dizer: olhe, eu estou aqui com isto, mas eu nem 
tinha nada que estar. Eu só tinha que propor. O CA. é que resolve, é que decide. Mas 
na prática não foi assim. 

E.: Portanto, sentias necessidade de formação ao nível da gestão financeira? 
R.: Da gestão financeira: sim. Mas também nunca encontrei ninguém que ma... naquilo 

que nós, naqueles problemas irresoluveis, ninguém foi capaz de me orientar o 
trabalho. 

E.: Ainda em relação aos domínios a aprofundar: para além das questões financeiras, 
sentias outras necessidades? 

R.: Tinha. Gostava muito de ter aprendido, de saber mais como construir e implementar 
um plano global de formação. Levar as escolas a construir os seus projectos; depois, a 
construir um plano... Eu isso, também, do ponto de vista teórico mesmo, eu senti 
necessidade de...de... li algumas coisas, mas... 

E.: Estámo-nos a referir ao momento em que foste eleita... Tinhas expectativas de 
formação diferenciada? 

R.: Eu falo só por mim:... e não posso servir de exemplo, porque... pronto! Tive um 
passado que me permitiu avançar para isto sem medos. Eu tive um passado e esse 
passado é fundamental no meu percurso. E foi um passado à margem das instituições; 
(De formação institucionalizada); foi um passado nas escolas. E esse passado permitiu-
me avançar para isto sem medos. Eu não tinha medo do trabalho... 

E.: ...Portanto, na altura, não tinhas nenhuma ideia sobre nenhum sector da formação que 
te interessava aprofundar? 

R.: Da minha formação ? Não! Quando surgiram as complicações... 
E.: Isso é outra coisa. 
R. Na altura avancei sem medos. Eu tinha consciência que conseguia e não ia deixar 

ninguém ficar mal. Com 2 ou 3 pessoas de quem me rodeei para me apoiarem, para me 
ajudarem. Isso foi essencial! Se calhar, para todos nós! E aliás, da maneira como eu 
perspectivo o trabalho, só assim é que eu o entendo. Agora, eu como grande 
responsável das coisas, apesar das competências do CA. não serem nossas, mas eu 
não tinha medo. Não tinha e continuo a não ter medo: eu movimentava-me com algum 
à vontade, sem (como te digo) sem peneiras, mas porque tive esse passado. Senão era 
inconsciência. Não conseguia. 

E.: É um estilo cognitivo, não é? que permitia isso. 
R.: Pronto! 

2a Parte 

E.: Quanto ao perfil do director, pensas o mesmo ainda. 
R.: Quanto ao perfil, continuo a pensar o mesmo. 
E.: Portanto, é um perfil que tem a ver com um passado de intervenção rico em 

experiências? 
R.: Exacto. Não consigo desligar-me dele. Não consigo. 
E.:E isso devia ser, também, o back-ground de todos os outros directores?... 
R.: ...Se devia ser ou não... olha: eu acho que devia, porque... só porque isso falava de 

um passado. Isto é: se eu disser assim: devia ser, porque acho que todos deviam ter 
passado por coisas semelhantes. Agora, acredito... 

E.: ...Mas tu sabes que houve directores que foram nomeados para isto porque eram 
pessoas que tinham horário incompleto, que tinham situações...Foi logo depreciado o 
cargo de Director de centro... 

R.: Completamente. Isso é que é errado. Completamente. Nós cruzámo-nos naquelas 
reuniões com pessoas que foram empurradas já a meio do processo, que não sabiam 
muito bem o que é que... Mas tanto as convenceram... e depois, se calhar, no 
ambiente, digamos, no meio onde elas estavam, nas escolas... não havia ninguém com 
mais capacidades (nem é capacidades, não posso chamar assim), mas com 
características, com um conjunto melhor de características e elas acabaram por ser 
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empurradas! E nós vemos..., eu cruzei-me com colegas nossos, que eu digo-te: eu não 
sei como é que eles... quer dizer: eles não tiveram foi o nosso volume de trabalho, 
porque eu tenho sérias dúvidas que pessoas com quem me cruzei tivessem a 
desenvoltura suficiente para levar isto a bom termo. Porque eu vejo, por mim e por 
nós, aquilo porque nós passamos, eu não sei muito bem depois o que é que aconteceu 
nos outros centros. Hoje, imagina hoje, quem devia ser escolhido para director? É um 
pouco isso: agora, dois anos depois, o que é que eu acho? 

E.: Tendo em conta que isso pode ser um factor importante de socialização destes novos 
profissionais. Porque estão sozinhos. No nosso centro, temos um processo de 
socialização interno ao próprio centro. Mas que não é suficiente. Devia haver um outro 
na minha opinião, é claro), devia haver um outro momento, uma outra estrutura de 
socialização que, à priori, seriam os pares. 

R.: ... Formação no âmbito da Comissão Pedagógica, que eu não desenvolvi. 
Trabalho..., por exemplo: eu agora debato-me com um problema terrível e tem a ver 
com isto: eu saio! Quem fica? Ninguém é insubstituível, ninguém é insubstituível, não 
tenho nada essa perspectiva. Aliás, como te ia a dizer há bocado, quando estive na 
gestão, a nossa ideia sempre era: é muito bom a gestão ser por um período definido. 
Eu achava que 2 anos eram poucos — deviam ser três. E esforçando-nos sempre, eu 
estive lá durante 2 mandatos e deixei, saí, na linha do que tínhamos construído. Saíam 
alguns mas ficavam outros. Para continuar, se houvesse um projecto de escola, aquilo 
que o projecto tinha de bom, mas entrar gente nova, com novas ideias. Eu agora 
gostava de ter tido uma equipa, ter conseguido reunir (constituído) uma equipa 
suficientemnte vasta para, naturalmente, deste grupo emergir alguém que já conhecesse 
o centro, que já tivesse essa experiência, que foi terrível nestes dois anos, foi terrível! 
Eu acho que as pessoas... eu não sei o que é que se passou, mas eu continuo a dizer: 
eu acho que se não fosse tão forte e sem... pronto: se não tivesse algumas certezas e 
algumas convições fortes, eu não sei se tinha aguentado. E tive momentos muito 
maus! E tu também! E todos nós. Também estás a ter! Portanto, o que eu gostava era 
de ter tido... era que o director emergisse neste segundo mandato, do próprio grupo 
que já tivesse trabalhado, que já conhecesse a CP., que... 

E.: ...Legitimado pelo trabalho desenvolvido, não é? 
R. : Na minha opinião, é! 
E.: No exercício das tuas funções, o que consideras que tenha assumido uma importância 

decisiva? A experiência profissional anterior..., portanto, no fundo, já referiste isso 
tudOj não é? 

R.: É! EL. A experiência no domínio da formação de professores: que também a tive. 
Como te digo, nesses anos em que ela não estava institucionalizada, mas fizemos... Eu 
própria fui muito violentada em muitos momentos, porque fui confrontada com 
situações que nós criávamos, entre nós, de propósito, acções em que subvertíamos as 
coisas de propósito, em que suvertíamos as coisas para chocar, para nos obrigar a 
reflectir e a avançar. Portanto, eu tive formação, eu tive formação posterior. Não neste 
modelo, mas eu tive formação feita na escola! 

E.: Portanto, tens uma ideia duma formação centrada na escola, existencial, que nunca 
conseguiste implementar depois? O que se sobrepôs foi uma formação por catálogo... 

R.: ...O que se sobrepôs foi uma vaga... E foi, na minha... E porque é que eu não 
consegui também? Porque tive uma vaga... eu fui soterrada por um trabalho (e é 
também por isso que eu saio), eu fui soterrada e desgastei-me com um trabalho que eu 
acho que não é o trabalho de director. Nós tivemos que fazer de tudo, como sabes! 

E.: ... Pois, mas isso não importa também se é um trabalho de director ou não. Eu penso 
é que... tudo em conta até a tua própria experiência pessoal... 

R.: Ah! Mas foi isso que... As minhas energias foram gastas nisso. 
E.: ...Está bem! Mas a tua experiência pessoal anterior, tinhas a experiência de um 

modelo de formação... pronto: conflitual, centrado nos problemas emergentes no teu 
domínio, etc., na escola que, não vivenciáste mais! Mesmo durante dois anos de 
formação, dita contínua!... Portanto, porque te impuseram, de certo modo, limites à 
própria formação... 

R.: Não. Isso não. Nunca mais vivi. Sobretudo a oferta por catálogo, Em que eu não 
pude participar... 
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E.: Que te levou, não só por mecanismos centralizados (do sistema central) mas também 
dos próprios CFs ao teu lado. E da própria dinâmica que se criou, daqueles 
constrangimentos ligados à progressão na carreira. 

R.: Isso, por um lado, e a paragem do ano de 1994. Foi terrível! Porque repara: quando 
eu ia... Por exemplo: este projecto que nós tínhamos. Era um projecto que eu... É 
meu! Isso não tenho pruridos nenhuns em dizer. Que era um projecto que eu gostava 
muito de ter implementado e que ia criar uma dinâmica incrível nas escolas: que era a 
ligação em rede. Temos gente para fazer isso. Temos know-how, temos equipamento. 
E ia criar nas escolas uma dinâmica. Porque depois ia haver..., iamos ter a ligação às 
BBS, era uma dinâmica com outros centros e era uma dinâmica entre as escolas, 
haverá pivots nas escolas, havíamos de criar um jornal da zona (...) da cidade...Isso 
era o projecto que eu achava que me ia dar a tal possibilidade de reunir as escolas e pô-
las a trabalhar em conjunto. Eu aceitei que no Io ano não conseguisse desenvolver. Mas 
contava que em 94 eu conseguisse avançar com isso. Aliás, os formadores estiveram 
até à última... 

E.:... Mas sentiste da parte das escolas receptividade a isso? 
R.: ... Sim, sim! A C.P. por um lado... Vamos lá a ver: por um lado, a CP confiou 

totalmente em mim. Eu não tinha problemas nenhuns em desenvolver o projecto que 
quisesse com esta CP. Críticos! Falavam, intervinham nas reuniões, mas senti que 
havia uma confiança total naquilo que eu propunha. E aliás foi dada prioridade 
absoluta a essa acção. Só que depois eu tive medo de avançar! E digo-te: medo! 
Porque comecei a ver que nós estávamos com a cabecinha no cepo. Em qualquer altura 
nos caíam em cima ou qualquer coisa do género e que nós íamos ser, se calhar, o bode 
expiatório da incompetência... 

E.: Até da própria CP se houvesse problemas graves? 
R.: ... Não, não... A CP estava do meu lado. Se houvesse qualquer situação grave estou 

convencida que estava do meu lado. Agora, eu tinha a obrigação de a defender de 
situações graves! Percebes? Porque, ao mesmo tempo, eu sentia a responsabilidade 
também dessa responsabilidade que punham em mim e dessa confiança. Mesmo esta 
escola. Esta escola assinava de cruz o que eu lhe pedisse! Estás a perceber? E isso, ao 
mesmo tempo que me dava uma liberdade incrível, dava-me uma responsabilidade 
enorme! Eu comecei a ver que não podia meter terceiros em risco. Eu comecei a dar 
sobretudo atenção àquilo que pusesse em risco terceiros. E a fazer era tudo o mas 
direitinho possível para eu depois com uma dívida do caneco e a escola a ter que pagar. 
Eu não aparecer com pessoas entusiasmadas, que eu tinha ido retirar dos seus 
cantinhos e ao fim dizer-lhes que não. Eu andei sempre a jogar nesta cautela e neste 
entusiasmo. Isso é que me desgastou! Vão para o diabo! Estás a perceber? Que uma 
pessoa ao acordar de manhã, com um sol muito, limpo e vestir uma roupa de Verão e a 
seguir vem uma chuva que te dá cabo de tudo. É um bocado isso que eu senti no dia-a-
dia. Porque os telefonemas, os impasses, as limitações, as ... eram problemas tão..., 
tão... quer dizer: eu acabei foi por me desgastar foi com isso. E a ter que gerir um 
bocado este compromisso. E acabei por parar naquilo que era o melhor da formação. E 
disso me penalizo. E isso vou ficar com essa manchinha em mim toda a vida. Não 
consegui implementar realmente uma dinâmica de centro. Sei que houve razões, mas o 
que é certo é que não consegui. E dessa culpa ninguém me livra. Apesar de ter razões 
objectivas! Estás a perceber? 

E.: As ideias iniciais mantêm-se intactas, apesar do que aconteceu neste dois anos de FC? 
E de frustração? 

R.: As ideias mantêm-se automaticamente. Eu continuo a acreditar naquele projecto inicial 
que eu tinha. Mas hoje não o proponho outra vez... Pronto: a oferta de formação. 
Como te digo, no primeiro ano foi conseguir reunir um conjunto de formadores que 
permitisse um plano de actividades. E confesso que, no primeiro momento foi (não foi 
exactamente quem chegasse é que ficava) mas, com alguma triagem, foi mais ou 
menos isso. Eu queria ter um plano de actividades suficientemente diverso, 
precisamente porque tinha todos os níveis de ensino, todo o tipo de escolas aqui. E eu 
queria ter um plano de actividades que fosse diversificado. Para toda a gente poder vir 
fazer a sua formação, não por obrigação mas com algum gosto. Portanto, a oferta de 
formação foi construída um pouco... Na Oferta mesmo! Nos formadores que eu 
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arranjei, conversava e reflectia determinadas tendências da construção da acção, mas... 
foi aquilo que... o conjunto de formadores que eu consegui reunir. 

E.: Diz-me só uma coisa: achas que há algumas..., algum ponto de contacto entre estes 
normativos (definição das prioridades e dos conteúdos-metodologias e didácticas) e o 
primeiro plano que fizeste? 

R.: Não. Não. 
E.: Nem informal? Nem ideológico? 
R.: Não. Eu creio... Eu tenho da FCP uma ideia diferente do formar para o fazer. Isto é: 

também pela experiência passada eu creio que os professores não precisam sobretudo 
das didácticas. Os professores precisam, sobretudo, do que lhes dá a dimensão do ser 
professor. 

E.: Achas que os professores pensam que precisam disso ou és tu que pensas? Achas que 
os professores têm consciência disso? 

R.: Olha: acho que pela resposta... Eles não têm consciência disso! Eles o que querem... 
E.: ... Quando lhes perguntam o que eles querem, eles não dizem isso?... 
R.: Eles querem, por exemplo, ainda este ano, ao nível do grupo isso se discutiu: os 

professores queriam uma acção de formação para saberem o que era, por exemplo:, a 
leitura extensível, a leitura metódica, para resolver os problemas do quotidiano. Mas 
quando há outro tipo de acções eles aderem e gostam. 

E.: Mas isso é um outro aspecto. A questão que eu coloco é esta: houve muitos centros 
que fizeram aquilo que se chama levantamento de necessidades de formação... 

R.: Eu fiz. A todas as escolas. 
E.: ...com um inquérito e não sei quê? Pronto: é evidente que esse inquérito induz 

determinado tipo de respostas... 
R.: E as pessoas nessas respostas, eu lembro-me até de uma coisa engraçada: a maior 

parte das pessoas queriam informática. Porque se dizia que quem não soubesse mexer 
num computador era o analfabeto de ananhã. Esta ideia horrorosa que se fez, que eu 
não sei... 

E.: Não encontraste em nenhum desses inquéritos nada do que disseste há bocadinho: 
uma formação que nos coloca a dimensão do que é isto de ser professor? 

R.: Também havia (bis). Mas em menor número de respostas! Efectivamente. Mas eu, 
com a autonomia que eu julgava que tinha e com a confiança que as pessoas puseram 
em mim ao escolher-me para este cargo, eu achei que também podia fazer a minha 
leitura. E gostava de ter oferecido isso aos professores. 

E.: Na minha opinião isso são análises à priori. Para depois se fazer um plano legitimado 
por esses inquéritos. Porque um processo de análise de necessidades em formação, 
que tu acabaste de descrever muito bem (o processo que tiveste em Gondomar), é 
mesmo no momento em que as coisas surgem que vamos decidir o que vamos fazer. 
Surgiu isto: é uma necessidade concreta; vamos ver como é que vamos resolver o 
problema. Enquanto que, aprioristicamente, não sei como é que vamos resolver o 
problema... 

R.: Sim. Tens razão. Tens razão, Pois...Mas repara: como é que vamos resolver o 
problema... mas havia uma formação, um suporte de formação que era mais global e 
que havia a ajudar depois... quer dizer: não era só... Porque agora repara: uma 
formação de 30h, de 25, de só de determinados aspectos da didáctica do português e 
da matemática, eu não creio que isso chegue! 

E.:De qualquer forma, esse modelo em vez de serem 50 eram 60 (e podiam ser mais...) 
existia antes disto ser criado. Embora não estivesse claramente definido nas 
prioridades que nós devíamos centrar nas didácticas e nas metodologias, eles tinham 
definido um conjunto de prioridades. Eram a Avaliação, as tecnologias para a vida 
activa, etc. Embora não tivessem ligado a isso, no entanto estavam definidas também e 
as pessoas, muitas das ofertas de formação que eu tive oportunidade de ver eram muito 
orientadas por essas prioridades. Portanto, o que mudou afinal? Quando os processos 
utilizados pelo poder central são muito iguais? Será que os projectos dos CFs são 
assim tão diferentes do que eles querem que seja? Não haverá uma correspondência 
positiva entre aquilo que está nos normativos, hoje, com as práticas da maioria dos 
CFs? Não haverá aqui um senso-comum instalado..., em que eles vêm agora 
responder ao que sentem ser a vontade das pessoas?... 
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R.: Não sei. Se calhar... Não te sei dizer. Mas o que eu acho é assim: acho que compete 
também às instituições e a quem gere tudo isto fazer inflectir determinadas práticas. 
Isto é (isto é uma utopia da minha parte, não é, querer que sejam eles...), se as 
pessoas tinham essa tendência também não acho que se dê..., porque é que se há-de 
dar resposta imediata e só a isso? Quer dizer: eu também não acredito na boa intenção 
deles em fazerem isto das respostas ao que... Não foi por as pessoas quererem... Eu 
não acredito nisso! 

E.: Não é uma questão de fé! Está escrito qual foi a intenção do poder, na altura da 
criação dos centros. Era uma dimensão duplamente instrumental: era gastar o dinheiro 
e responder às prioridades nacionais. Está lá escrito. Nós não podemos dizer, quando 
nos candidatámos a isto que acreditámos nalguma coisa de... 

R.: ...Mas não se dizia, quando nos candidatámos a isto, que era a implementação da 
reforma que tem tido dificuldades; o sucesso dos meninos é diminuto na Matemática e 
nas Línguas; logo, vamos, se há insucesso nestas áreas é porque não há formação na 
didáctica e nas metodologias dentro destas áreas; então vamos gastar o dinheiro nisso 
porque a reforma vai ter êxito. Esta conclusão final é que eu ponho em causa! 

E.: Isso é outra história. 
R.: Mas é isto! Mas foram estes os pressupostos desta alteração. 
E.: Sim. Isso foi. Mas no fundo, toda a lógica da formação foi edificada na base desses 

pressupostos. Embora no preâmbulo ao RJ esteja exactamente o contrário disso. Mas 
agora, aquilo que eu penso é isto: aquilo que está escrito dos CFs, que é visível e que 
se pode analisar à evidência na maior parte dos centros, por exemplo, através dos 
boletins do Conselho Coordenador, aquilo que é visível ali é uma soma de acções de 
formação em cada centro. Se projetos existiam, se filosofias de formação existiam, são 
omissos e não se vislumbram. Isto, mesmo antes destas alterações! 

R.: Mas basta toda a gente ter feito como eu, no primeiro ano, era natural que fosse 
assim. Quando as coisas... vamos lá a ver: é que também não houve tempo para dar o 
segundo passo. Percebes? Eu assumi que o primeiro ano ia ser isso. Porque nós 
começámos... quando iniciamos era preciso aquele processo terrível de candidatura 
para cumprir os prazos e depois burrifaram-se nos prazos e eu fui prejudicada por ter 
cumprido os prazos. Foi terrível! Portanto, eu assumi que no primeiro ano ia ser 
assim: o possível, uma oferta de formação... Mas, quando nos estávamos já com 
alguma experiência e capazes de dar o 2° passo, que era então as necessidades... 

E.: Agora levam a lei à letra. E na altura não levaram; no seguno momento já levaram... 
R.: Porque lhes deu jeito! Ora bolas! Eu acho que fomos usados, mais uma vez. 
E.: ... No teu caso concreto. Não sei se é o caso, a nível nacional... 
R.: ... Sim. Mas no meu caso concreto é. Pronto: mas, se calhar, da soma destas 

experiências é que se poderá fazer... 
E.: O que eu tenho assistido (não só ao nível da formação, mas a outros níveis) é que há 

uma correspondência positiva entre o sentir do governo, que se limita a interpretar o 
sentir das escolas... 

R.: Ó Manei: mais uma vez é assim: os professores legitimam os maus gestos do 
Governo. Mais uma vez se diz, como sempre se disse: os professores não querem 
fazer nada porque quando lhes é dado não sei quê, ele não agarram; os professores 
faltam, porque... Eu não queria entrar por essa leitura! 

E.: Pois. Mas não sei se é uma leitura que tenhamos que pôr em cima da mesa? 
R.: Mas não posso... Nós somos muito ingénuos,, os professores, acabamos por dar 

cobertura aos gestos, à prática do Governo. É conseguir que as coisas venham 
legitimadas pelo próprio desejo dos professores. 

E.: Pois. Mas a lógica da dominação não será essa? Isto é: o dominado fornece os 
elementos ao dominador para que este perpetue a sua dominação. 

R.: Por isso mesmo é que não quero entrar nesse discurso. Eu não o aceito! Não o aceito, 
porque felizmente tive uma experiência que me mostra que não é assim. Esta é a minha 
experiência e por isso é que me vou embora. Isto não tem a ver comigo. Não estou 
aqui bem. Mas isto tem a ver, por exemplo, eu também não acho bem que o director de 
um hospital seja um gestor! Entendes? Podem-me dizer que tem vantagens um técnico 
de gestão que tanto pode gerir um hospital como uma escola. Mas não pode ser assim. 
Eu continuo a dizer que não pode ser assim! 
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E.:Eo tal saber gestionário. E o privilegiar-se esse saber em nome da eficácia. 
R.: Isto é um exemplo daquilo que eu continuo a negar. Mesmo que tu aches que... Eu 

dou-te razão. Se calhar, por aí... se calhar, até os professores queriam! 
E.: Mas eu situo-te bem isto. A questão é esta: toda a lógica da reforma, qualquer 

reforma, está construída com base num paradigma dominante em que há níveis de 
concepção e de execução. Os professores são colocados nos níveis de execução 
daquilo que é planificado exteriormente a eles. A lógica é esta! Por muitas retórica que 
ela tenha... porque centrar nas escolas, nos professores... ninguém dá nada a 
ninguém, Portanto a lógica em que sempre nos colocaram foi numa lógica de 
executores, de trabalhadores proletarizados. Cada vez mais. 

R.: A nós, directores? 
E.: A todos os professores. 
R.: Mas houve um momento em que nós, directores, tínhamos uma outra autonomia. 
E.: Foi na altura em que isto foi criado. Numa altura m que ainda não tinham 

desenvolvido mecanismos de controlo, neste momento, esses mecanismos de controlo 
estão instalados. Aliás, ficaram instalados a partir do momento em que há o Quadro 
Comunitário de Apoio, disso não tenho dúvidas. Mas também, repara: vamos ver as 
experiências de outros países: Espanha: em que os centros foram construídos com 
personalidade jurídica... 

R.: E também não resultou? 
E.: ...Em que tinham uma grande autonomia — mais para executar formação do que para 

conceber, embora... os CFs fossem equiparados à Administração Regional e 
cristalizaram-se imeditamente e hoje são instrumentos de tutela dos professores. E têm 
10 anos de vida. Têm uma tradição de 11 anos, o que é muito pouco, mas de qualquer 
forma, hoje, não são, digamos, organismos de emancipação dos docentes, tal como 
fçram criados, mas são organismos de controlo e de tutela. 

R.: É o destino, então, de tudo quanto é criado. 
E.: Eu não sei se a maioria das pessoas não tem essa percepção mesmo que tivessem 

essas condições todas, eu não sei se elas iriam desenvolver os centros num sentido de 
controlo e do poder... 

R.: Até porque nós sentimos ao longo das reuniões e tanto nas dos directores de centros 
como nas dos professores, os professores (e tu lembras-te?...) estavam procupados, 
as pessoas queriam eram normas, queriam é que regulamentassem: "digam como é que 
nós temos que fazer". E era a nosssa grande luta em muitas das reuniões é que corria-
se... quer dizer: as pessoas também têm necessidade de se defenderem! E, portanto, 
querem normas, querem que seja... todos os passos sejam realmente... 

E.: Mas isso é a tradição do saber gestionário, que de facto tem muito peso. 
R.: Que é difícil. Tem muito peso. É muito difícil lutar contra ela, percebes? 
E.: Por isso é que eu punha a questão do perfil do director, aqui neste trabalho... 
R.: Mas eu não consigo perspectivar um perfil... 
E.: Eu fui atacado na minha CP exactamente por não ter esse perfil gestionário. Não foi 

só o poder central que me atacou mas foi também as escolas, algumas das escolas, 
com base nessa fragilidade de ausência do poder gestionário. Não é que eu não o tenha 
— eu não o quero! Não o quero exercer! Porque é muito fácil. È o mais fácil de 
exercer. 

R.: Pois é. E o mais fácil. E não leva a lado nenhum. 
E.: Pois não. Aumenta a dominação. Se as coisas estiverem regulamentadas, as pessoas 

têm que cumprir normativos e o poder é de quem já o detém. Não é possível as escolas 
terem poder nesse contexto. 

R.: E repara: comigo também não foi possível, porque eu estou a dizer-te aqui que não 
consegui desenvolver os projectos de formação que tinha. Portanto, eu também não 
consegui. Agora, se tu me perguntas qual deve ser o perfil do director, eu acho que o 
Director deve ser uma pessoa que conhece bem as escolas (o que é uma escola...), 
conhecer bem o sistema de ensino, conhecer bem as articulações entre as várias 
instituições (acho que deve conhecer) e depois penso que deve ter uma capacidade de 
diálogo, de saber-estar entre pares (também acho que é uma característica, porque há 
pessoas que não a têm..., ficam um bocado distantes logo que arrumem os cargos); e 
depois ter um projecto de formação. Ter um projecto pessoal que é posto no momento 
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da candidatura. E as pessoas podem é recusá-lo, porque não gostam desse projecto. 
Mas eu creio que qualquer professor que esteja num cargo de gestão, inclusive de 
escola (eu, aqui, é o que critico na minha escola: é não terem..., quer dizer: não há um 
projecto. E gerir, é fazer a gestão corrente de uma escola, das coisas). Para mim isso é 
terrível! 

E.: ...São uma espécie de Governo de Gestão, não é?... 
R.: Percebes? É fazer a gestão corrente! E as pessoas já se deitam descansadas, porque 

enfim... Isso, foi nisso, um bocado, em que me tornei. E é por isso, também, que eu 
saio. Porque eu entendo que tinha um projecto de formação que não consegui realizar. 
Portanto, o perfil: deve ser uma pessoa conhecedora, deve ter experiência profissional, 
deve ser professor há uns anos, deve dar aulas, deve conhecer as escolas, acho que 
deve ter passado por algumas experiências de formação..., não contínua, porque isto é 
recente, mas ter..., ter um curriculozinho que lhe permita mostrar que realmente 
passou por várias experiências, tentou várias aprendizagens, que não se desligou — 
que nem deu só aulas, nem esteve fora da escola. Eu acho que deve ser uma pessoa 
bastante completa, como aliás qualquer bom professor; "bom", no sentido de 
completo. Deve ser. 

E.: Como foi negociada a oferta de formação? 
R.: Foi proposto. Foram explicados, foi explicado como surgiu (isto, no primeiro ano), a 

triagem que se fez e as inflexões que se pediu para se fazer... 
E.: Portanto, partiste do tal questionário? 
R.:.. Parti de um questionário que fiz a todas as escolas para os professores 

responderem, pronto: que expectativas tinham e o que é que desejavam. Depois 
juntamos isso tudo e fizemos a nossa lista de prioriades. A lista ordenada conforme o 
n° de respostas. E depois as prioridades do centro. Por aproximações. Mas repara: 
como te digo, o Io ano foi gasto em pôr de pé um plano de actividades (não um plano 
de formação, foi um plano de actividades). No 2° ano, quando se ia dar o passo 
seguinte estivemos parados, mandaram-nos estar quietinhos, a gerir o que estava para 
trás. Agora continuo... Agora continuo pior: tinha um plano 94/95 e foi para lá; as que 
reuniam condições (estavam, acreditadas, não sei quê, não sei quê, não sei quê...); 
eram um conjunto determinado e desse conjunto eles disseram-me: " tu fazes esta, 
aquela e aqueloutra!" E eu, de um universo de 2000 professores tenho três acções de Io 

ciclo que nem consegui encher duas turmas! Porque já não tenho formandos. Já o ano 
passado foi o que eu fiz mais, foi Io ciclo! Quer dizer: eu não tive hipótese de intervir, 
de interferir na escolha do que eles chamaram a Ia fase. 

E.: Neste caso, quais são os obstáculos, as dificuldades? Tenta fazer uma listagem? 
R.: Ao plano de Formação? À implementação do meu projecto. Foram: de ordem 

administrativa... 
E.: Chama um nome às coisas... 
R.: Se eu souber... Vamos lá a ver se eu sei. Tu sabes melhor esses termos. 
E.: Do poder central. 
R.: Dificuldades, logo: poder central! O relacionamento com eles, com as pessoas com 

quem nós tínhamos que contactar, não em termos pessoais, mas a ausência completa... 
Eles sabiam tanto ou menos que nós. Eu senti, em muitos momentos, que nós éramos 
capazes mais depressa de dar o salto para a frente do que eles. 

E.: O contrário disso é que seria grave... 
R.: Não! Eles é que estavam lá a dar ordens!... 
E.: Oh! Como é que eles são recrutados para isso? 
R.: Ah. Mas é que o problema começa logo aí, Manei! É que nós não só não tínhamos 

apoio como tínhamos desapoio! Porque nós víamos, às vezes, mais depressa as 
coisas, mas nós não podíamos avançar com elas sem eles, passado muito tempo... 

E.: ...Mas, no entanto, o discurso deles diz precisamente o contrário; se não fossem eles 
não havia centros de formação!... 

R.: Exactamente. Eles são os protectores. E se calhar têm razão! A equipa do Norte está-
me sempre a dizer que, ainda quem nos tem defendido são eles. E, se calhar, Manei..., 
todos nós temos que lhes agradecer!... 

E.: Os da região centro foram muito explícitos nisso, no FORUM. Os do Norte, não sei; 
nunca lhes ouvi esse discurso. Mas os do centro foram explícitos. Estavam muito 
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zangados com os directores de centro da sua região, porque os centros existem porque 
eles os apoiaram, eles os incrementaram, eles não sei quê e não sei que mais... 

R.: Pronto. Dificuldades: do poder central: nas indefinições, nos normativos, na 
inconsciência de tomar a braços... 

E.: ... A estrutura do centro, por exemplo? Logo como ela é criada: um director (cargo 
unipessoal)... 

R.: ...Pois. Logo isso. E nós lutamos durante muito tempo por uma equipa. E eles 
disseram: "arranjem os vossos assessores; isso é convosco". Mas nunca nos 
garantiram: "Eles vão ser pagos!", "eles vão ter redução!" E aí a DREN tinha um papel 
importante: "não vão ter; não vão ser pagos; atenção!... Atenção..." Até que tiraram 
isso. Portanto, lembras-te que inicialmente estava previsto um conjunto de assessores? 

E.: Que eles nunca assumiram. E depois retiraram da legislação. 
R.: Eu, aí, ainda bem que falaste nisso, porque eu sou contra (ainda não tinha aqui 

falado, parece que não, mas... por omissões podia parecer que concordava...), eu sou 
contra um director. Eu como na prática nunca funcionei assim (e tu se calhar também 
não), acabei por me esquecer disso, mas o que é certo é que na lei está assim. É um 
director. Como eu sou contra um director de uma escola, portanto, eu creio que devia 
ser uma equipa; se calhar as pessoas escolhidas por nós. Porque não? Alguém tem que 
escolher, porque se nós fomos eleitos... Do poder central já está visto que havia uma 
indefinição... Eles não conseguiram resolver esse paradoxo da contabilidade pública e 
do FSE e atiraram para nós a resolução de coisas irresolúveis. Portanto, era 
gravíssimo. Porque era mesmo grave. Nós incorremos em riscos (e ainda hoje), quer 
dizer, eu sinto que fiz coisas que não devia... 

E.: ... Há a questão de não ser uma equipa: ser um director. Depois, a questão da 
sobrecarga das escolas-sede?... 

R.: Olha, aqui... não acho... no meu caso. Em termos do que está legislado, é! E mais: 
não há reforço, não há apoio administrativo; eles sabem em que condições as escolas 
trabalham e, realmente, há uma sobrecarga. 

E.: Sabes que agora limitaram o n° de horas extraordinárias. Sabias? 120h por ano. 
R.: ... É há todo um conjunto... 
E.: É aquilo que te dizia há pouco: a desvalorização do trabalho de educação. Não será 

também uma dificuldade? 
R.: Estou perfeitamente de acordo com isso. 
E.: Ao nível da escola ao nível das escolas... Tu há bocado disseste que as pessoas 

agarravam nisto, estavam decididas a avançar, criou-se um movimento, mas não 
sentiste nenhum obstáculo, ao implementar o projecto, devido à questão da progressão 
na carreira. Nunca podemos esquecer a questão da formação para progressão na 
carreira. Isso pode ser um factor... 

R.: ...Eu não tive tempo. Eu não cheguei a sentir..., quer dizer: eu saio..., eu, eu, eu, 
sinto que há uma subversão do espírito com que se poderá fazer formação contínua, 
tendo em vista a necessidade dos créditos, mas, por exemplo: aqui na escola: a 
prioridade, a seriação das pessoas não se fazia em função da necessidade dos créditos, 
Foi uma coisa também curiosa, que a CP bateu o pé, eu no início não estava ainda..., 
não tinha uma opinião muito formada, mas tinha lá elementos com muitas convicções. 
E eles acharam, por exemplo, aqui no centro, decidiu-se que não era a necessidade de 
crédito que ia fazer entrar um professor em determinada acção; era a sua vontade de 
entrar e, como tinha que haver alguma coisa para os seriar fomos pela regra da 
colocação a nível nacional. Qualquer uma era injusta. E ao menos essa era conhecida. 
Os professores foram seriados pela sua graduação profissional. Já na tentativa de 
afastar a ideia de quem precisa de crédito é que tem formação. Esse foi. na minha 
opinião, foi o único ponto do nosso sistema de seriação. E que houve pessoas, já no 
fim da carreira, que tiveram vaga; mas, é engraçado (e tu também deves ter tido 
exemplos disso), houve pessoas que no início vinham e diziam abertamente "Eu venho 
para aqui porque preciso dos créditos!" e quando acabava as 60h era completamente 
diferente! As pessoas tinham gostado imenso, passaram foi uma experiência 
enriquecedora e "ainda bem que vim!" E isso prova que não foram só os créditos que 
os professores... Também pode ser um dos obstáculos ao desenvolvimento do 
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projecto. Eu não o senti; porque também não tive tempo. Lá está, porque no fundo, 
nós estamos a falar de uma coisa que é um ano! 

E.: Eu posso-te dizer o seguinte: é que eu tentei, pelo menos nas escolas-sede onde estive 
— era um público mais próximo — (no primário, não tenho dúvidas, abrangi-o todo, 
porque o trabalhei directamente); nos outros ciclos e no secundário, quando tentei 
entrar na escola, nos Conselhos Pedagógicos, levar as pessoas a apresentarem 
propostas de acordo com as suas práticas e os seus projectos, tive imensa dificuldade. 
As pessoas quando se aperceberam..., por exemplo: algumas situações, estava tudo 
encaminhado e que não havia oferta de formação para o seu grupo e que se eles a 
criassem, estavam eles mesmos a "cavar a sua sepultura"... verbalizaram mesmo isto: 
"Então não a vou criar; não há oferta para mim — os professores de Matemática, por 
exemplo — porque vou agora criar um CEs para isso". 

R.: Exactamente. Se não há eu não sou obrigado a fazer. A burocracia foi um obstáculo 
terrível. Porque eu sentia muitas vezes que me gastava (eu e todos!), que me gastava 
com coisas, com volumes de trabalho em termos burocráticos, de papéis, de..., repara 
que só este ano — a menina que está aqui já brincava: "há um mês que já não nos 
pedem mais nenhum boletim de formador?!" Repara que foram 3, este ano! Num 
espaço de Outubro a Janeiro! E agora mais este papel incrível... (ponto 3 do art0 31° 
RJ). Portanto, quando... e inclusive quando eles dizem que não, que querem diminuir 
e que o conselho foi extinto para diminuir a burocracia. Portanto, há todo um conjunto 
de coisas... 

E.: Sentes que a tua prática efectiva esteve sempre perto das ideias que possuías (penso 
que já respondeste a isto)? 

R.: Não. Foi-se afastando. Cada vez mais. 
E.: Implementação das ideias na escola-sede e nas outras escolas. Há diferenças? 
R.: Não. Isso não. As poucas que eu consegui implementar... 
E.: Eu não consegui entrar em nenhum Conselho Pedagógico, a não ser nos das escolas-

sede. Nos outros ninguém me convidou para ir lá. 
R.: Eu isso também. Mas a CP é que trazia, no fundo... 
E.: Mas será que a informação chega aos professores por essa via? Sinto que os 

elementos da CP têm muita dificuldade em transferir a informação das reuniões para o 
plano das suas escolas. 

R.: Pois, pois. Isso também... 
E.: Nos CPs onde chegava a informação emergiram sempre grupos que apresentaram os 

seus projectos de formação. 
R.: Eu não consegui. Mas isso, é como te digo, foi por incapacidade minha. Eu gastei-me 

com tanta coisa... Comecei... Como te digo, no Io ano, achei natural que uma pessoa, 
era o arranque ... 

3a Parte 

E.: Pensas recandidatar-te? 
R.: Não penso recandidatar-me pelo seguinte: o perfil que eu estou a concluir ser o perfil 

para um director de centro, não corresponde ao meu, porque eu não quero ser um 
mero executor do... 

E.: ...Não achas que há corredores de liberdade, como dizias há bocado, que te possam 
permitir a emergência de... 

R.: ...Já não tenho força, se calhar, para os ocupar para os preencher. Aí, se calhar, a 
culpa é minha. Já não tenho... apanhei muita porradinha, Manei, estes dois anos; 
sinceramente! Muita, muita porradinha! 

E.: Mas não achas que nós também temos culpa, porque nunca conseguimos criar um 
colectivo minimamente..., por muito pequeno que fosse, de directores de centro, que 
permitisse servir de escudo? 

R.: Tentou-se, Manei! E apesar de tudo, se algum respeito nós tivemos da parte deles e 
algum cuidado no que nos diziam, apesar de tudo, eu creio que resultou dessa sombra 
que eles sentiam que podia ser um grupo de directores. E nós reunimos 
constantemente. 
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E.: Mas houve uma altura em que nos reuníamos 7/8 na região. E depois isso perdeu-se 
para se reunir um grande grupo a nível do Norte. Isso aí perdeu qualidade nitidamente. 
E a seguir o grupo perdeu-se. 

R.: E a seguir o grupo perdeu-se. E depois ficamos 4 ou 5 que nos temos encontrado... 
E.: E tu repara que nessas reuniões apenas eram colocadas questões de ordem financeira. 

Nunca se colocavam questões da própria formação em si. E isso também tem que ser 
analisado: porque é que as pessoas fugiam sempre dessas questões e não das outras. 

R.: Sempre. Pois não. Pronto: e eu penso (e agora estamos nós aqui a falar os dois, 
porque é uma questão que eu já reflecti...), eu penso que a liderança surgida no grupo 
de directores teve grande vantagens em determinado momento e foi... castrante noutra 
áreas. Isto é: repara que nós permitimos todos que se discutissem sobretudo essas 
coisas. E acho que a figura de liderança que o F... assumiu (isto estou a falar contigo, 
porque se dissesse... eu costumo dizer que tudo o que digo aos outros digo às 
próprias pessoas, mas ao F... era capaz de o magoar se lhe dissesse isto assim...), eu 
acho que ele tem características de líder e foi muito importante para nós todos em 
determinado momento, porque tinha um saber daqueles meandros, daquelas coisas..., 
que nos deu muito jeito; e por isso eu nem lhe quero sequer apontar mais nada, porque 
nós também nos deu jeito e, portanto, acho que seria injusto... Mas creio que devia ter 
aparecido mais algum com um saber e com uma, e com um... (como é que hei-de 
explicar) e com um apetite maior para as questões internas, as questões da formação. 
As questões teóricas, as questões da implementação, da formação em si, 
independentemente se a formação é feita com o formulário A, B ou C, se vem do 
Foco, se vem... Estás a perceber? Alguém que tivesse dado uma ajuda a esse grupo de 
directores nas questões mesmo da formação. Por imperativos de tempo, de 
organização, de distância, de não sei de quê, o que é certo é que nunca surgiu essa 
outra pessoa ou porque ele também se calhar não permitiu ou porque nós não 
puxámos..., olha: a causa não sei! Mas acho que nós como grupo de directores 
podíamos ter ido muito mais longe, o conjunto, o colectivo, se tivesse emergido 
alguém que, do ponto de vista teórico nos desse um apoio..., teórico, dos meandros 
da formação, dos modelos de formação... 

E.: Nunca houve espaço para isso. 
R.: Se calhar, porque ele também não o permitiu; se calhar, porque nós também não o 

puxámos. Não sei. Por isso é que eu não quero dizer-lhe isto a ele; pode parecer que 
estou a dizer que foi ele que não deixou ou que não sei quê". Não sei. Também nós, se 
calhar, nunca... 

E.: Mas só refiro isto, porque poderia ser uma brexa, não é? 
R.: Era. Tinha sido. E tínhamos gente para isso. 
E.: E ainda hoje não sei se não será uma saída... 
R.: Mas estamos todos de saída... Muitos de nós, como sabes; eu tenho pena de 

deixar..., ao mesmo tempo, tenho pena de deixar por isso: é que mesmo a esse 
nível..., porque nós podíamos ser o tal grupo mesmo que dentro de cada centro não 
houvesse, podíamos ser o tal grupo... Por exemplo: eu tinha muita "inveja" de 
Matosinhos! Matosinhos funcionou, a certa altura, como as minhas memórias de 
Gondomar: eles tinham as 4as feiras, não sei quê, que se discutiam coisas..., eles 
conseguiram um grupo de amigos, porque era um pouco isso; as pessoas, se calhar, 
não estavam à espera de pagamento nenhum... Eu, se tivesse, se isto fosse em 1985, 
em(...), eu tinha conseguido um grupo brilhante! Tu, agora, em (...), se calhar já não 
conseguiste! Eu agora aqui não consegui, porque não havia ainda, não tinham sido 
criadas aqueles redes afectivas entre um conjunto de pessoas que, para o bem e para o 
mal, estivessem juntas. E eu creio que, entre os directores, essa rede de afectividade 
existia; nós é que não a soubemos aproveitar. Porque havia um núcleo, que nós 
chamávamos o núcleo duro, que se podia ter alargado..., se nós podíamos, se 
calhar... Mas, não quer dizer que tenhamos estado parados. Mesmo assim eu acho 
que, apesar de tudo, conseguimos fazer frente a muita coisa e algum respeito pelos 
directores de centro (esse grupo mais alargado). 

E.: ... Isso, no plano institucional?... 
R.: Exactamente. 
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E.: Mas eu penso que se nós tivéssemos seguido a segunda vertente éramos mais fortes 
ainda. Porque eles aí sentiam-se incapazes de nos bater. Porque ao nível instrumental 
eles batem-nos. Porque têm o poder. Porque têm sempre o poder de em última análise, 
dizer assim: eu financio isto e não financio aquilo. Porque repara: não há nenhum 
documento praticamente, a não ser aquele que eu produzi, que colocasse alguma coisa 
em cima da mesa. 

R.: Tinha mais futuro. Necessariamente. Estavam sempre a ganhar... (o poder). E isso é 
que eu tenho pena... Pois não... (documento). Mas também porque se diluiu um 
bocado. Isto é: o Conselho Coordenador, o (...) sentia, pareceu-me... O C.C. 
perfilhava das nossas..., daquilo que nós sentíamos e dizíamos... Nós tivemos ao 
mesmo tempo..., foi pena o C.C. ter sido extinto. 

E.: De qualquer forma não podemos, mesmo assim, descartar para esse órgão a nossa 
insegurança. 

R.: Não. Mas acho que nos encostamos um bocado. Mesmo o F...,. como ali se 
discutiam aquelas coisas não sentiu a necessidade de... Estás a perceber? Tinhamos a 
outra frente de batalha, que... 

R.: Tenho a impressão que as pessoas não acreditam muito nessa dimensão. Não 
acreditavam muito nisso. 

R.: Pois. Se calhar também é isso. 
E.: É a parte mais difícil, sempre, de implementar. É a parte do miolo. O miolo é a parte 

mais difícil. 
R.: E é a parte que exige conhecimentos específicos. E mesmo eu, eu sei dizer as coisas 

que sinto, mas não as sei..., não as sei intelectualizar, se será esse o termo... Mas não 
as sei, digamos, transformar em discurso próprio das coisas... percebes? Não te sei 
explicar. 

E.: Por exemplo: foi impossível criarmos uma rede de colaboração entre centros. Não 
existe. 

R.: Pois. Pois não. 
E.: Se te candidatasses, ao nível conceptual, introduzirias alguma alteração no projecto de 

formação que tens? Ou ias buscar as ideias iniciais?... 
R.: Eu ia... Eu se me candidatasse, ia outra vez lutar por aquilo que não consegui fazer. 

Talvez tentasse, mas não tem a ver com... tem mais a ver com a prática, isto é: ia 
apostar, se calhar, mais, no grupo da CP., que eu tinha dificuldades aqui; são pessoas 
todas no fim da carreira. Cumpriam aquilo, davam-me o aval todo, davam-me o apoio 
todo mas também se estavam um bocado a burrifar para eu poder avançar com elas. 
Aliás, elas diziam-me mesmo: "Não pense! Então eu agora para o ano reformo-me, 
para o ano saio..." É tudo assim, no centro do Porto. Portanto, ao nível conceptual, eu 
acho que não. Eu continuo a acreditar que o meu projecto tinha potencialidades, sabes? 
Eu é que não consegui, realmente, neste contexto fazer mais nada. 

E.: Em termos estratégicos... Já falamos um bocado... 
R.: Eu agora não penso mais nada, em termos estratégicos, estou de saída, não ... Eu 

penso que, se ficasse, então sim, ia movimentar, ia mais directamente às escolas tentar 
arranjar núcleos... Eu tinha, tive, no início, um apoio... foi na tal escola onde se 
desenvolveu o projecto, porque era a F... e tinha muita prática disto e tinha sido um 
bom pivot, mas saiu da escola. Acabou aquele ano e saiu. Não está na ESE. E, 
portanto, eu precisava assim mais de 2 ou 3 pessoas, porque não era eu, porque não 
podia andar eu a fazer as coisas, tinha que ter arranjado algum pivot, aqui e além, 
percebes? E, portanto, se eu me mantivesse alterava essa estratégia, apostava muito na 
procura de gente que fossem pivots efectivos e que dinamizassem... 

E.: ...A questão seguinte tem muito que ver com isso, porque aquilo que eu sinto — as 
escolas são obrigadas a fazer o seu projecto de formação todos os anos e aquilo que eu 
sinto é que os fazem formalmente. Há um grupo de professores que está ligado a isto, 
porque têm redução de horário para isso... 

R.: Sim. E do papel para fora e não é.... 
E.: Por isso é que eu pergunto: achas que as escolas tinham condições para isso, para 

cumprirmos ou tentarmos dar cumprimento a uma das disposições do regime jurídico 
que é articularmo-nos com os projectos de formação das escolas? 
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R.: Eu hoje, como sempre, acho que as escolas não têm condições para coisíssima 
nenhuma. Nem que tenham as condições todas! Isto é: eu continuo a achar que as 
coisas se fazem com pessoas. E foi toda a vida assim que se fez. E, portanto, eu acho 
que o que se devia era aliciar, conseguir envolver determinados pivots nas escolas. E a 
partir daí as escolas respondiam. Umas melhor, outras pior. Mas para isso tinha que 
haver, pelo menos, condições para o tal grupo de apoio ao centro, ao director; que 
tivesse condições efectivas, nem que fosse redução de horário. 

E.: No plano formal, institucional, dizias..., até como uma tentativa de nos tornarmos 
independentes do financiamento exclusivo do FOCO, vias condições para uma 
proposta desta natureza: as escolas como contribuintes líquidos do próprio centro no 
sentido de uma efectiva associação de escolas? Como é que achas que os professores e 
as escolas poderiam responder a isto? 

R.: Eu antes de pensar o que os professores vão responder, eu própria não era capaz, se 
calhar, de me perfilar numa coisa desse género. Os professores — a experiência que 
eu tenho é a seguinte: o que vier de cima, os professores podem protestar, podem 
barafustar, mas fazem. Se tu tentasses eu não sei se havia uma resposta, porque havia 
sempre... 

E.: Mas tu não defendes isto? 
R.: Não sei se defendo (após uma pausa)... 
E.: Então como se pode conceber a expressão "Associação de Escolas"? 
R.: É, mas... tu dizes: custear, pagar o preço do associativismo? 
E.: Exacto! Como uma colectividade qualquer. Eu sou sócio de uma colectividade e pago. 

Eu sou sócio de uma sociedade - pago! Eu tenho os benefícios que a sociedade terá, 
eventualmente, ou poderá proporcionar. Numa associação de escolas em torno da 
formação eu só posso ter legitimidade para exigir alguma coisa da direcção da minha 
associação se eu contribuir, se eu sentir que tenho lá uma parte minha... de outra 
forma não me implico, as escolas não se sentem implicadas. Por outro lado, como é 
que tu vais tornar-te independente com um programa megalómano que é o FOCO e 
depois o orçamento do Estado! Nessa base estás sempre dependente de normativos. 

R.: ...Eu estou convencida que isto acaba quando acabar o FOCO, o PRODEP; quando o 
QCA fechar a torneira, isto, nestes moldes, acaba. E por isso é que eu acho que por 
exemplo: essa nossa associação de directores não ter existido, contribui para que acabe 
efectivamente. Porque se estes anos criassem uma tradição de dinâmica, podia ser que 
se mantivesse. Agora: quem é depois que vai pagar a formação? Quando isto acabar. 

E.: ...Pois, lá está: tínhamos que construir as bases para isso... 
R.: ...Ou então deixa de ser essencial para a progressão na carreira e crédito. Quer dizer: 

eu creio que, se puser, instituir uma regra, que é assim: os senhores, eu quero-os 
como funcionários! são funcionários efectivos da casa! Mas para avançarem têm que 
fazer isto e aquilo e têm que fazer às vossas próprias custas. Isto a mim não me 
agrada, entendido... 

E.: Tu repara: em qualquer associação de professores privada... 
R.: ...os professores pagam. Associação professores Matemática, de Francês, etc. 
E.: Pagam e funcionam! Têm formação... 
R.: E têm congressos e têm encontros e têm... 
E.: Têm formação! Pagam a formadores e etc. Não poderíamos nós fazer isso. fugindo a 

esta vertente normativa do próprio sistema? 
R.: ...se calhar era um processo de sobrevivência... 
E.:... Eu não digo só sobreviver, digo mesmo condição essencial para ... 
R.: Sou muito antiquada, se calhar... Acho que o Estado tem obrigação para com as 

escolas e com os professores e com... 
E.: Mas não pode ser só. Tu repara que a tua formação, até agora, foi sempre paga por ti. 

O investimento foi sempre teu... 
R.: ...Tudo! É um facto. A todos os níveis. Pagar em dinheiro e pagar pelo que deixei de 

fazer para fazer isso. 
E.: Penso que não podemos pôr esta questão de parte. A formação de qualidade a que fui 

sempre e que era paga, assumi pagá-la. O próprio mestrado estou a pagá-lo. Portanto, 
a questão que se coloca aqui é um bocado esta: o Estado tem esse dever mas penso que 
não pode ser exclusivo. 
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R.: Pois. Se calhar não, Manei. Mas eu nisso..., é por isso que eu chego a um certo 
ponto e... eu... sei lá; sou um bocado idealista e continuo a achar que ... 

E.:... Mas eu digo isto porque também sou. Se não, não estava aqui. Agora, penso é que 
há coisas que nós temos de ir buscar às empresas. Como foram buscar às empresas a 
ideia de projecto educativo (que é uma importação dos projectos de empresas e que, 
mesmo assim, poucas empresas implementam), se vão buscar às empresas a ideia de 
engenharia da formação e engenharia do currículo e engenharia de não sei quantos e 
não sei de quê... 

R.: E a gestão... 
E.: E a gestão. Então porque não vamos buscar às empresas muitas das formas de elas 

funcionarem? Que é a de terem contribuintes líquidos, que é terem lucro... para poder 
funcionar? 

R.: Pois. Acho que tens razão. Se calhar, é uma solução possível sem ser escandalosa. 
E.: É evidente que isso tinha outras implicações que era: a própria gestão do centro, 

quando vai existir do dinheiro dos próprios professores e das escolas é susceptível de 
tornar as pessoas mais desconfiadas. Porque é o dinheiro delas que está em causa, 
directamente. 

R.: Não podia continuar a existir esta promiscuidade com a contabilidade da escola-sede. 
Tinha que ter autonomia. Isso sim. 

E.: Mas está previsto na lei a assumpção de liberalidades. São geridas da mesma maneira, 
à imagem dos orçamentos privativos das escolas. 

R.: Olha: se queres que te diga, sobre isso não tenho assim... Podia arredar aqui 
generalidades mas não tenho assim as coisas muito bem... 

E.: Em relação aos domínios da formação que sentias como prioritários, também não tens 
nenhuma ideia? 

R.: Eu gostava muito de ter formação em "como desenvolver um projecto", "como ajudar 
a constuir um... pronto: um projecto de formação". Eu sinto que tenho aí muitas..., 
não ajudei suficientemente as pessoas, se calhar, a pôr de pé e a implementar os 
projectos de escolas e os projectos de grupo... Eu isso gostava. 

E.: Como é que tu vês a ideia..., não sentes necessidade de ligar a ideia de 
profissionalidade docente, para além do ensinar a 1er, a escrever e a contar? 

R.: Reflectir sobre isso? Pronto: chamas-lhe profissionalidade? Inclusive que formação 
para os professores?" Isso eu gostava também. 

E.: A questão da mudança: como é que colocas a questão da mudança? 
R.: Mas que mudança? 
E.: Exacto. O que é isso? Reflectir sobre a mudança. Como é que ela se materializa? 

Como é que se conceptualiza, tendo em conta todos estes esquemas pré-concebidos, 
centralizados. Não sei se não seria importante reflectir sobre isso. 

R.: Sei lá. Eu agora, eu agora... 
E.: Estás noutra? 
R.: Não. Gostava até... Eu, ao mesmo tempo que não quero ficar, tenho imensa pena de 

não ficar. Se calhar, se vê com alguma facilidade. Porque saio sem... das outras vezes 
senti consolação: dei o meu contributo, acho que ajudei a avançar alguma coisa. Desta 
vez saio dizendo assim: "tenho a consciência de que não pus ninguém em risco; que 
geri isto o mais direitinho possível; que consegui um compromisso entre o possível e o 
que tinha que ser feito e o impensável e que consegui... Saio com tudo direitinho mas, 
quer dizer: é muito pouco! Esse lado só... 

E.: Não achas que desistes prematuramente? 
R.: Não tenho também... Não tenho... Este ano custou-me muito. Mandas para lá o plano 

e eles telefonaram-me a dizer: "Olha, fazes a 1, a 10, a 15 e n° não sei quantas!..." 
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Protocolo de Entrevista ao Director K 

Esta entrevista ocorreu no gabinete do director, logo após uma breve 
troca de impressões sobre os últimos anos da formação contínua. 

E.: Quais os factores que estiveram na base da tua candidatura a director de centro? 
Candi datáste-te? 

R.: Candidatei-me. Houve um processo de candidatura, mas houve sobretudo uma série 
de empurrões. Tinha alguma responsabilidade moral, ou seja, eu era professor dos 
cursos nocturnos, até por opção minha, aqui na escola, por opção, porque estava a 
fazer ainda a parte curricular do mestrado, na altura e dáva-me jeito. Também foi isso, 
digamos, foi isso... Mas eu tinha, desde 1980, que eu estava ligado à formação de 
professores ao nível da DGEBS, nomeadamente, no núcleo de apoio pedagógico e 
então sempre defendi um determinado modelo de formação. A malta sabia; de maneira 
que, quando apareceu esta coisa, que eu não tinha dado por ela, que havia centros de 
formação nem que ia haver Focos, nem nada... Houve vários presidentes dos CDs das 
escolas associadas que, pronto: constituiram, um processo de constituição normal e 
depois vieram ter comigo! E disseram: "nós gostávamos que fosses tu!" Eu disse: 
"está bem! Então se o processo é esse então tem que haver uma candidatura... isso tem 
que ir para as escolas todas, vamos lá a ver como é que as coisas funcionam..." Mas, 
efectivamente, fui altamente pressionado até ao nível das relações de amizade para me 
candidatar. E pronto, quer dizer: fiz a candidatura. Como é evidente e a partir daí... 
bom, a decisão da CP foi mais ou menos unânime e eu impus algumas condições. 

E.: Houve mais alguém que se candidatasse? 
R.: Houve, houve: 4 candidatos; acho que ou 2 ou 4 candidatos. E nessa altura havia que 

me lembre, que eu me lembre, havia uma senhora do Io ciclo (que eu não sei quem é, 
nunca soube quem é, é engraçado, porque eu penso que ela depois mudou de escola) e 
havia um moço que era das artes lá de cima do (...) e que depois, mais tarde, foi meu 
colaborador. E muito interessante, um rapaz muito interessante. Neste momento ele é 
assistente na Faculdade em Coimbra. E ainda havia uma outra... 

E.: Houve várias, portanto. Há centros em que isso não aconteceu. 
R.: Houve várias. Houve 4 candidaturas. Aqui houve um processo de candidaturas, 

embora no meu caso pessoal a minha candidatura fosse por empurrão em que, 
digamos, disseram assim "é uma vergonha se não te candidatas" e tal. E eu reconheci 
que era um bocado; entendes? Portanto, "quem andava por aí com uma bandeira a 
dizer a formação tem de ser de uma determinada maneira, estão aqui as condições para 
a fazeres e agora vais-te embora?..." 

E.: Houve mais casos; a formação, como tu sabes, é um dos aspectos da nossa vida que é 
sucessivamente desvalorizado. Digamos, até pelos próprios professores, E 
normalmente os processos de candidatura indiciam isso também. Quando há uma 
ausência de candidatura e quando as pessoas escolhidas são aquelas..., ou por uma 
questão de facilidade das escolas, isto é, alguém que se possa comandar, ou então 
alguém que eles vêem que têm necessidade de completar um horário ou pessoas que... 

R.: Não, digamos. Mas aqui também tens que ter em atenção uma coisa: é que o terreno 
era um terreno altamente propício. Portanto, é preciso não esquecer que nas escolas 
envolvidas estavam praticamente, por exemplo, todos os acompanhantes da reforma 
de várias disciplinas, estavam autores de programas, estavam não sei quantos autores 
de livros, etc., etc., etc. De maneira que havia um terreno um bocado propício à..., 
digamos, ao aparecimento de candidaturas. 

E.: Que expectativas possuías em relação à função que ias desempenhar? 
R.: Olha... curiosamente bastantes. Ou seja: quando me foi dito o modelo..., quer dizer: 

havia uma expectativa fundamental, e que era esta: era uma coisa que para mim nunca 
tinha sido feita, que era misturar a formação toda; ou seja, misturar os níveis de ensino 
todos, pela primeira vez. Pôr toda a gente a trabalhar sem compartimentos. Essa foi 
assim, a primeira grande linha que me apareceu. Depois houve algumas expectativas, 
sem dúvida. Eu tinha alguma experiência de formação de professores; portanto, sabia 
que havia coisas em que se podia tocar, em que se podia mexer e estava convencido 
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que era possível pôr isso a funcionar, pronto. Mas pouco mais do que isso, também. 
Quer dizer: eram expectativas muito ligadas, digamos, aqui a este terreno, este terreno 
que era propício, nomeadamente para mim, no Io ciclo, era muito interessante; o Io 

ciclo parecia-me um terreno muito propício, muito profícuo e muito possível de fazer 
alterações. Porque eu conhecia, conhecia mal mas conhecia, porque tinha pessoas 
conhecidas e a dar aulas, e portanto, sabia que era um terreno de professores do Io 

ciclo muito instalados, com modelos muito arquétipos, muito já..., muito fechados e 
que agora eram obrigados, curiosamente, a fazer a formação. Portanto, eu estava 
convencido que era possível mexer alguma coisa. Essa foi uma das grandes 
expectativas que eu tinha, sem dúvida. 

E.: Tinhas alguma ideia sobre o perfil do Director? 
R.: Não. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. As primeiras ideias sobre o perfil do director 

começaram a aparecer, curiosamente também, quer com alguns dados que foram feitos 
aqui, quer mais tarde; mas à partida não, à partida não. 

E.: Portanto, tendo em conta o que disseste há bocadinho sobre a tua experiência no 
domínio da formação de professores, nomeadamente no NAP... 

R.: Primeiro na avaliação, portanto, o grupo de avaliação da Direcção-Geral e depois 
NAP (Núcleo de Apoio Pedagógico). 

E.: Quanto tempo estiveste aí? 
R.: Estive 10 anos. Estive perto de 10 anos. Embora não estivesse ligado... como é que 

hei-de dizer? É o que o NAP era uma estrutura muito suis generis, também na antiga 
DG, porque... o que era o NAP? O NAP era uma pessoa ou duas! Que estavam lá... 

E.: Estiveste ligado à profissionalização? 
R.: Cuidado! Eu estive ligado à FC. Aí é que está a piada! Bom... E depois a FC tinha 

duas vertentes: portanto, havia a Direcção de Serviços de Formação da DG e havia 
duas vertentes: havia a formação inicial e a formação contínua. Dentro da FC havia a 
formação disciplinar, que era a formação de Português, de Matemática, aquelas acções 
de dois dias, pontuais, que se faziam e havia uma formação mais abrangente, que era a 
da formação de carácter mais genérico, que se fazia à custa da implementação de 
diplomas da reforma, quer na avaliação... (da reforma ainda não, da perspectiva da 
reforma, 78, é mais correcto) portanto, sobre o ponto de vista da avaliação, sob o 
ponto de vista da criação dos conselhos pedagógicos e dos conselhos directivos, etc.; 
portanto, havia todo um modelo que se estava a construir e então o NAP tinha um 
corpo de pessoas, eram cerca de 30 em todo o país (penso que eram 30) que, por 
critérios presumivelmente de qualidade (e a mim agrada-me pensar que fosse — não é 
que não tenho sido — mas agrada-me pensar que fosse isso), tinham sido escolhidos 
para, em conjunto, estruturaram a formação e depois colocarem-na no terreno. E isso 
fez-me varrer o país todo em FC. Eu era professor, eu era professor como outro 
qualquer, só que duas, três vezes por ano, era retirado da minha escola para fazer 
formação... 

E.: Se não tivesses tido essa experiência e quando foste confrontado..., achas que terias 
sido escolhido na mesma pelo processo que referiste? 

R.: Não. Eu penso que o processo que levou ao meu empurrão teve a ver com outro tipo 
de razões. Teve a ver com, digamos, com o conhecimento que as pessoas tinham de 
mim e do trabalho que eu tinha desenvolvido na Direcção Regional e, digamos... 
Não, porque as pessoas não conheciam tanto o meu trabalho-na FC como isso... 
Sabiam o que eu defendia da FC! Isso sabiam! Mas conheciam-me da DR. 

E.: E para assumires a responsabilidade do cargo essa experiência foi importante? 
R.: Sim, foi importante, foi determinante, sem dúvida. Aliás, eu tinha, portanto, o NAP 

teve assim um crescendo, teve um impacto muito grande por volta de meados de 80, a 
nível do país todo e penso que houve uma razão forte nesse sentido e depois, 
naturalmente, veio a decrescer, porque era um modelo que tinha que morrer, de 
alguma maneira, porque ele não tinha capacidade de subsistência. E, digamos, eu vi, 
de algum modo nisto a capacidade de poder continuar a intervir ao nível da formação. 

E.: Quando te candidataste tinhas algum projecto pessoal ou de grupo, definido? 
R.: Não. 
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E.: O que pensas exactamente sobre a FC, ou antes, sobre a formação não-inicial (para 
não cristalizar o conceito) anterior à publicação do regime jurídico? Como a 
caracterizas? 

R.: Eu tenho, eu tenho obrigatoriamente que ter uma visão defeituosa; percebes? Quem 
está no sistema, quem está por dentro do sistema tem sempre uma visão parcelar. 
Embora, se calhar, mais rica do que quem não esteve nisso. Também penso que é 
normal. Portanto, o que eu penso é assim: há, houve formação, havia formação 
feita... A única formação que havia era institucional de dois tipos: institucional do 
Estado (e quando eu digo Estado era: Direcções Gerais, regionais e outras que tais...) 
e a formação-não-do-estado, que era das associações de professores, disto ou daquilo 
ou daqueloutro... 

E.: ...das faculdades... 
R.: As Faculdades não faziam muito. As Faculdades não faziam. É engraçado! Quem 

fazia eram organizações ligadas às Faculdades, que eram as Associações de 
Professores de Química, a ANPEB, percebes? Eram organizações deste tipo, que 
estavam ligadas ou institucional... mas enquanto as Faculdades... A universidade em 
si nunca se meteu muito nisso. Curiosamente. Metia-se era a pedido... 

E.:...Certos sectores das faculdades metiam-se... 
R.: Mas era a solicitação do próprio ministério; era muito interessante... Depois... isto 

ainda em relação à questão que tu ... 
E.: ... o que pensas da Formação não-inicial?... 
R.: O que eu penso é que a formação tinha duas componentes; tinha uma formação 

disciplinar (que era muito má, na minha opinião). Ou seja, quando se fazia uma 
formação específica para os professores da disciplina A ou da disciplina B..., 
normalmente eram coisas muito pontuais, de um dia, meia dúzia de horas, em que as 
pessoas iam lá... às vezes conheciam-se, outras vezes nem isso... (porque não havia 
tempo)... e ficava-se muito por aí... Quer dizer: a repercussão... era importante, 
porque as pessoas conheciam os papéis, quer dizer: pelo menos era um tipo de 
formação que dava para fazer distribuição de papéis... A formação que era feita por 2 
ou 3 organismos do tipo do NAP era um bocadinho diferente, porque obrigava as 
pessoas a fazerem a sua concentração no local durante, pelo menos, uma semana 
integral, em full-time (a tempo inteiro), o que se muitas vezes não conseguia fazer 
alterações muito profundas ao nível do conhecimento e, pronto, dos conteúdos 
próximos da formação que se pretendia levar a cabo, pelo menos levava a uma 
interacção muito profunda entre as pessoas, o que permitia um crescimento grande da 
prática pedagógica. Para mim tinha essa grande virtude e penso que, de toda a 
formação que eu conheci, era a única, foi a única que eu penso que teve alguma 
eficácia. E dou-te um exemplo prático e que me parece significativo, até para ti e para o 
teu trabalho: foi o NAP que fez os chamados cursos de formação para Directores de 
Turma, que era uma função que não existia e que nasceu. E como tu sabes, as escolas 
do 2o e 3o ciclo do ensino básico, a função do director de turma revolucionou 
praticamente toda a estrutura que pôs isso de pé, ou seja, que varreu por duas vezes o 
país. E há uma avaliação feita à posteriori, que nos diz que efectivamente houve 
alterações significativas da prática pedagógica, sob o ponto de vista organizacional das 
escolas, a partir daí; e houve. Portanto, tenho consciência disso. Mas em termos de 
impacto é a única que eu conheço. Não havia sequer, tanto quanto eu me recordo, 
estudos sobre o que é que... o único estudo que eu tenho conhecimento fui eu que o 
fiz e que foi uma coisa do tipo... preenchimento de uma determinado papel no fim de 
uma semana ou duas (já não me recordo) de formação e depois, "xis" meses depois, 
às mesmas pessoas, foi reenviado um novo papel e depois foi feita uma análise 
estatística — hoje esse estudo existe ou existia na ex-Direcção-Geral do Ensino 
Básico. 

E.: É que a nível internacional há muito poucos estudos sobre a avaliação da formação; 
sobre o efeito da formação. 

R.: Eu tenho um que faz isso; ele existe, aliás eu tenho-o e até o guardei para mim. 
Mas... e foi um estudo que incidiu sobre cerca de 600 pessoas ao nível do país; o que, 
em termos de amostragem, não é assim tão discipiente como isso. 
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E.: Esta pergunta da caracterização do que era a formação não-inicial até aqui tem também 
um objectivo que é o fazermos a ponte para os dias de hoje... 

R.: Deixa-me... sobretudo havia uma coisa que caracterizava a formação não-inicial; 
repara: que ela não era organizada; era voluntariosa. Quer dizer e quem estava dentro 
do NAP sabia que fez-se o que se fez, porque havia 1/2 dúzia de pessoas que, 
debatendo, chegaram à conclusão de que era preciso fazer aquilo. Não teve nada..., 
digamos, em termos... 

E.: Não estava coberto institucionalmente?... 
R.: Não, repara; digamos, a instituição o que dava era o espaço para que se pudesse fazer 

a formação. Estás a ver a ideia? De resto.... Mais nada. Agora há-de vir assim: onde é 
que estava coberto? Estava coberto, para mim, na parte negativa! Isso estava; estava 
coberto, era: "novos programas para o Io ciclo do ensino básico!" E então, lá vinha o 
inspector e mais não sei quê, brum, brum, brum, um dia, despejava aquela coisa e ia-
se embora. Aí, pronto... 

E.: Formação normativa. 
R.: Era. Formação normativa. Era isso. 
E.: Quando te candidataste sentias que te tinhas de aperfeiçoar em alguns domínios? Ou 

não? 
R.: Ah, sim! Sentia. Isso era muito claro! Sentia de uma maneira muito clara!... Vamos lá 

a ver: se houve coisa que eu senti imediatamente à partida uma, uma, uma necessidade 
brutal de formação que nunca tive foi na avaliação, se quiseres, e análise das 
necessidades de formação. Foi imediato. O resto, estou convencido que... mais 
conhecimento que tinha, menos conhecimento que tinha (também já tinha alguma coisa 
do mestrado, na altura), mais experiência, menos experiência, eu estava convencido 
que havia de dar conta do recado. Agora, fazer uma avaliação das necessidades de 
formação?! Oh filho, isso é muito difícil de fazer! E foi uma necessidade clarinha. 
Como raramente me surgiu. Até que quando tomo conta do cargo e entrega-se-lhe 
montes de documentação, que não diziam rigorosamente nada; a única coisa que 
diziam era o papel das pessoas, diziam tudo o que gostavam de fazer, percebes?, que 
nem sequer correspondia às necessidades perguntadas. Quer dizer: aquilo era 
completamente as expectativas... 

E.: Leste o boletim que eu te mandei? O texto sobre o mito da análise de necessidades. 
Era um pouco para isso... 

R.: Ah, sim, sim, sim. Era isso, quer dizer: no fundo, aquilo que se tinha nas mãos, 
embora muita gente pensasse que eram necessidades, não eram! Eram expectativas; 
mais nada! E eram expectativas que nem sempre eram expectativas correctas sequer! 

E.: As pessoas confrontadas perante isso não sabem explicitar quais as necessidades. 
Não estão habituadas a isso. Por outro lado, induz logo, um papelinho desses, induz 
logo uma determinada resposta que sabemos à priori, que é. 

R.: A gente já sabe. 
E.: Às vezes há pessoas que mesmo assim não lêem. Não sabem 1er essas coisas. Mas 

não quer dizer que não seja importante! O que não pode é ser interpretado como 
avaliação de necessidades. 

R.: Sim. Sim. O que eu senti imediatamente foi "como é que se faz, como é que se 
conseguem varrer 1600 pessoas no sentido de saber quais são as necessidades? 
"Quando eu sei (e tu também sabes) que as necessidades, por vezes, vão até contra os 
interesses das pessoas. Digamos, onde eu senti uma falta de formação tremenda foi aí. 

E.: Aliás, quando o próprio regime jurídico coloca isso no próprio documento como uma 
das funções do director do centro, vê-se logo que quem esteve na elaboração do 
regime jurídico tem uma formação muito clássica. Parece não ter reflectido nuito sobre 
o assunto, dado que se coloca ao nível do que poderemos designar por sendo 
comum... 

S.: Sim, sim, sim. É. Não. Agora, aquilo que estou convencido que é possível fazer, 
mas isso é a tal 3a parte que tu queres... 
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2a Parte 

E.: Quanto ao perfil do director. Tens uma ideia, hoje, clara? Na altura não tinhas. Mas 
hoje tens. 

R.: Pois não. Mas hoje tenho. Eu penso que o director do Centro de formação... 
E.: ...Até porque tu tens conhecimento privilegiado da maioria (ou de todos) dos 

directores de centro da tua região (e não só). Tens uma ideia de quem são essas 
pessoas e de como é que elas deveriam, eventualmente... 

R.: Sim,sim,sim. Eu penso que um director de CF, (isto é o que eu penso), eu penso 
que um director de CF tem que ser (e vou-te dizer por ordem): Io um pedagogista (se 
quiseres), ou seja, uma pessoa que esteja profundamente embrenhada na educação. 
Ele tem que conhecer a educação como as mãos dele, tem que conhecer a educação a 
todos os níveis de ensino. E para mim esta é a condição principal. Eu estou 
convencido que houve muitos directores de centro que falharam porque... oh pá, 
conheciam o seu pequeno mundo da educação e não conheciam o restante mundo da 
educação; e tiveram uma dificuldade tremenda em mexer-se aí. Portanto, eu penso 
que, primeiro, tem que ser isso. 2o tem que ser um excelente gestor de recursos 
humanos e de relações humanas. Quando eu digo recursos humanos é de recursos 
numa perspectiva das relações. Para mim é outra componente que é essencial. Depois 
(se quiseres e nem é preciso dizer-te; tu consegues por isto, pôr os items por aí abaixo) 
e depois tem, sobretudo, que ser capaz de gerir uma equipa, de construir e gerir uma 
equipa. Para mim também é claro este. Ou seja, o que está acometido e_o que continua 
acometido ao director do CF. não é para ser feito por uma pessoa. É para que uma 
pessoa faça a gestão duma equipa de trabalho. Para mim só há estas três, digamos, as 
três características... se tu me disseres "arranja-me 3 itens para o director de centro", 
eu digo-te: um: um homem que conheça a educação (não lhe quero chamar pedagog, 
porque acho que a palavra não é correcta; eu chamei-lhe pedagogista, um pouco 
naquilo que o Ribeiro Dias pensa que é pedagogista, portanto, um homem que 
conhece a educação e conhece o meio de educação em que se mete; bom: tem que ser! 
Tem que saber! Tem que saber o que é que se faz no Io ciclo do E.B.! Tem que saber o 
que é que se passa no 12° ano! Tem que saber o que é o acesso ao ensino superior! 
Tem que saber esse, digamos, esse, todo esse mundo impessoal. Dois: tem que ser 
um óptimo gestor de recursos humanos e sobretudo de relações humanas, Portanto, 
tem que ter a capacidade de diálogo, de conversa, de resolver todo um conjunto de 
problemas que existem (que eu penso que é característica de todos os gestores). E 
depois tem de ser... gestor da acção de uma equipa. 

E.: Onde é que tu pensas que as pessoas os podem adquirir? 
R.: Olha, eu penso que é muito difícil, eu penso que na maioria dos casos, neste 

momento, das duas, uma: ou, ou (e aqui também há duas vias...), ou as têm e 
obtiveram-nas normalmente (como acontece um pouco nestas coisas), obtiveram-nas 
por enxertia de várias coisas no seu próprio pensamento (que é o que acontece na 
maioria dos casos...) 

E.: É uma assimilação pessoal... 
R.: E uma assimilação pessoal. Foi aparecendo... ou então eu penso que é necessário 

mesmo formação, ou seja, a haver candidaturas... Eu penso que, se calhar, é mesmo 
necessário haver formação; ou seja, eu penso que hoje em dia as relações humanas 
estão a mudar-se profundamente. E as relações laborais, ao nível das relações 
humanas, por inerência, também. E o director do CF é alguém que vai gerir muito 
essas relações, quer queira quer não, isso é muito importante. 

E.: E num plano com implicações ideológicas... Não há nenhuma relação hierárquica. 
R.: E num plano com implicância ideológica, exactamente. Eu penso que é 

extraordinariamente importante que ele seja capaz, que tenha uma formação de base 
nesse sentido. Vou dar-te um exemplo: aqui há uns 3 anos atrás, um homem com 
quem eu tinha feito um estudozeco sobre o impacto da utilização das novas tecnologias 
no posto e trabalho e houve um homem que me convidou (e a mais dois colegas) para 
nós fazermos um mini-seminário para rapazes e raparigas que estão a fazer o mestrado 
em Informática de Gestão, no Minho. Nós fomos lá, pronto, e dissemos o que 
tínhamos feito. Olha, nós vimos isto, estudamos isto, fizemos estas experiências, 
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funcionou desta maneira e tal... e eu fiquei assustado, porque aquilo era a nata da 
informática de gestão da Universidadde do Minho, eram as pessoas que 
pressupostamente iriam para gestores e eles, e eles..., espantavam-se como putos, 
como catraios, percebes? 

E.: E isso na Universidade mais avançada do país nesse domínio!? 
R.: Exacto. Quando nós lhe dizíamos: "cuidado! Que há pessoas que resistem! Disseram 

que não sabiam, que nunca tinham pensado no problema das relações, da modificação 
das relações entre as pessoas que é feita pelo seu próprio instrumento de trabalho. Nós 
ficamos assustados. Eu, na altura, fiquei assustado. Eu apercebi-me, portanto, que 
eram pessoas extraordinariamente válidas, com conhecimentos muito profundos, mas 
que nesta área das relações humanas..., tinham tremendas dificuldades. Portanto, eu 
penso que aí que, se calhar, que havia, há que fazer alguma coisa. Penso que é 
possível criar-se um "currículo" para director do CF. Não sei se exclusivo (bis). Se 
calhar era possível criar-se um currículo que seja um pouco mais abrangente e que vá 
buscar mais duas ou três funções. Mas eu penso que esta que era uma das 
características essenciais. 

E.: No exercício das funções de director eu tenho aqui um conjunto de questões que, se 
quiseres, podes hierarquizá-las; senão podes dizer-me simplesmente que é um 
miscelânea de tudo, que é um bocado de tudo. Mas a ideia era ver o que é que assumiu 
maior importância na tua prática. (...) 

R.: Não. Eu posso dizer-te basicamente que foi a reflexão produzida no grupo de pares e 
a reflexão produzida ao nível do conselho coordenador. Foram estas duas grandes... 
com (e tenho que o dizer, mesmo que não queira), com base na experiência da FC que 
eu tinha de trás. Como óbvio. Não podia ser de outra maneira. Mas a formação 
académica foi perfeitamente irrelevante. Nada sobre o assunto. A minha experiência 
como professor, a minha experiência docente, teve alguma coisa... É engraçado! Teve 
alguma coisa, mas não posso dizer que tenha sido determinante. 

E.: Vamos tentar perceber como é que as outras pessoas são, não é? 
R.: Nada. Devo dizer-te que aí nada. Devo dizer-te que aí eu tinha um outro tipo de 

experiência. Não: teve a ver com outro tipo de reflexão que normalmente não se faz: e 
que é a seguinte (é verdade, o que eu te estou a dizer é verdade): quando dentro das 
nossas responsabilidades se apanha com um projecto de formação de professores" na 
frente, dizemos assim: "isto é um projecto de formação de professores". Que vai ter 
que efeitos ao nível dos alunos?" E essa interrogação, percebes? E aí sim, aí teve. Aí 
teve. Houve outra que tu disseste aí que também não teve grande, que eu recordo que 
também não teve, não teve... 

E.: CP.? 
R.: Sim, a CP.! Pois. A minha CP funcionou como eu penso que funcionou um número 

muito significativo delas "Aquilo que fores capaz de fazer, fazes (que a gente apoia-
te). Aquilo que não fores capaz não fazes, que a gente também não sabe como é que te 
há-de apoiar." Penso que foi um bocado isso. Na renovação que existiu depois na 
CP. começou a haver um pouco mais de debate e de diálogo, um bocado apertado por 
mim. Mas não foi determinante. O que efectivamente foi determinante, isso sim, foi, 
digamos, houve um processo de construção que foi, como sabes, iniciado comigo, 
com a F..., contigo, com a F... e com um moço que era do (...) e que depois se foi 
embora, que eu não seu como ele se chama... Um grupo de 5, de 6, de 7 pessoas em 
que, pronto... digamos, esse foi o grande salto, o grande crescimento que eu penso 
que foi extraordinariamente importante. Depois, mais tarde, um outro tipo de reflexão, 
mais profunda, mais ideológica, mais complexa, até sob o ponto de vista das relações 
institucionais, mais profícuas e mais... e onde se perceberam, onde eu percebi, 
inclusivamente, algumas questões de política de fundo ao nível do sistema, foi no 
CCFCP, como é óbvio (claro, também não podia ser de outra maneira, não é?). E aí 
sim, aí houve algumas reflexões que eu reputo ainda hoje (e eu digo-te isto com toda a 
minha franqueza) foi das coisas mais ricas que eu fiz na minha vida! Não estou a dizer 
que fossem das coisas que mais gostei, mas foi das coisas mais ricas que eu fiz na 
minha vida. 

E.: Já possuis, então, um projecto de formação teoricamente fundamentado. 
R.: Sim, sim. 
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E.: Çomo é que tu o caracterizas? 
R.: É muito simples (bis). Portanto..., curiosamente, as primeiras ideias que eu tive da 

formação, logo no princípio, mantenho-as em termos de projecto de formação. E eu 
penso que a educação que está a passar por um processo de revolução. Não pela 
educação em si, mas pela informação. Ou seja: acho que toda a informação está a 
passar por uma revolução... 

E.: Não é uma revolução intencional... Por influências... 
R.: E uma revolução arrastada..., por influências externas..., mas que tem a ver com a 

educação; que a educação, basicamente, está centrada na informação, quer queiras, 
quer não. A escola não tem outra alternativa, como é óbvio. E então, o meu projecto é 
um projecto que se centra em três vectores e que é assim: que mudanças? Como 
praticá-las? Avaliar que prática é que se fez. E uma versão mais específica que, se 
quiseres eu depois dou-ta, tenho a impressão que se não te dei, dou-ta, que eu tenho aí 
o meu primeiro projecto escrito, com fundamentação teórica. 

E.: ...o primeiro tenho! 
R.: O de 94/95. Tens? Pronto. Mas, basicamente, as coisas têm andado por aí. Portanto e 

que têm, digamos, para mim mantêm-se, ou seja, eu penso e que funcionava por um 
período de três anos, renováveis. Que é isto: se quiseres iniciar o projecto em 1995, o 
que é que terás que fazer? Uma avaliação de situação, ver o que é que está no terreno, 
o que é que se pode fazer com as mudanças da informação. Um 2 ano em que vais 
praticar essa, digamos, a análise feita em relação a esse modelo. E um 3° ano em que 
fazes a avaliação. À custa dessa avaliação, reformulas. Estás a ver? Eu penso que isto 
que é... 

E.: Como é que essas ideias se adequam aos normativos?... 
R.: Não adequam! Fogem. Fogem e de que maneira, pá! Do RJ, não, do RJ adequam-se. 

Onde elas não se adequam é às medidas normativas colaterais, nomeadamente aos 
projectos de..., de financiamento, às metodologias de transição de carreira, portanto, 
ao despacho... 

E.: Eu estou-me a referir aos normativos na medida em que definiam um conjunto de 
horas, tinha..., documentos, tinha..., perfil do formador... 

R.: Ah. Sim. Mas isso foi uma das coisas que eu aprendi no CC. O RJ tem sempre a 
maleabilidade suficiente, com maior número de travões ou com menor número de 
travões (o que temos neste momento tem maior número de travões). 

E.: ...Depende da pessoa que lá está... 
R.: Exactamente. Mas o RJ tem a maleabilidade suficiente para que dentro dele se possa 

movimentar com algum corredor de liberdade. Eu continuo a fazer isso hoje, apesar de 
tudo. Eu continuo a fazer isso hoje. Agora: se me disseres assim: mas eu queria fazer 
uma formação centrada na investigação e não posso. É verdade. Mas se calhar posso 
fazer alguma formação em que a parte da investigação é o suporte da restante. Isso 
posso. Estás a ver? Quer dizer: há a margem de manobra suficiente para poder, apesar 
de tudo, trabalhar. Um ponto chave onde efectivamente houve uma inflação que, para 
mim, é significativa e que é a razão fundamental pela qual não continuo nesta função 
(senão continuava, digo-te desde já): é o pressuposto filosófico, se quiseres, da 
formação inter-pares. Ou seja: enquanto o regime jurídico dizia: "a formação continua 
é uma coisa que existe nos professores, para professores, dos professores, sejam eles 
de que nível de ensino forem" (basicamente é isto que lá está), neste momento o que 
está lá é: "a formação de professores existe, desde que seja de alguns para outros". E 
portanto eu não aceito. Digamos esta é..., foi uma... para mim foi uma má resolução 
do RJ. E eu não aceito isso. 

E.: Não achas que isso poderá ser mudado a curto prazo? 
R.: Não. Não acredito. Eu, pessoalmente, não acredito. Ficarei muito satisfeito se isso 

acontecer, digo-te desde já. Não acredito por duas ordens de razões. E podes usar este 
argumento à vontade, porque eu tenho-o defendido claramente. Não acredito por uma 
conjunto de razões: primeiro, porque eu penso que é efectivamente um problema de 
credibilidade e um problema económico. Ou seja: para que a formação seja credível, 
neste país, ainda é necessário que ela, possua uma certa imagem. Que ainda não tem. 
Tinha que ser construída. E não foi possível construir porque não houve tempo. E 
destruiu-se antes desse tempo ser conseguido. 2o: é um problema económico. Porque 
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efectivamente houve da parte dos CFs e das escolas em geral, uma capacidade de 
resposta em termos da consecução de objectivos também económicos que não era 
esperado, não é?, e que foram retirar verbas significativas a áreas onde elas são 
precisas. Na óptica dos nossos gestores. Não acredito que a curto prazo isso seja 
possível. 

E.: O teu projecto confunde-se, ou antes, o projecto de formação do centro confunde-se 
com o teu projecto pessoal? Ou tem a ver com outras influências? 

R.: Não. Tem a ver claramente com outras influências. Mas também é preciso perceber (e 
eu tenho que te contar isso), também é preciso perceber como é que o projecto nasce. 
Quer dizer, ele parte daquela primeira base de trabalho que tu conheces, mas depois há 
uma entidade colectiva essencial à construção do projecto de formação, que é o círculo 
de estudos da C.P.. Ou seja: eu peguei no menino, no conjunto de todos os 
formadores acreditados pelo centro mais a CP. e fizemos o círculo de estudos que 
tinha por único objectivo analisar o que se estava a passar na formação no centro e 
construir o projecto. Portanto, nunca podia confundir-se com o meu em termos 
pessoais. Estás a ver a ideia, não é? (ponto n° 1). Ponto n° 2: o que é que resulta daí? 
Isto também é muito importante. Também é preciso perceber que eu fiz e julgo que 
mais alguns directores de centro o terão feito, não sei se muitos, mas pelo menos 
alguns fizeram-no com certeza, eu fiz um arremedo de formação de formadores. Eu 
peguei nos formadores todos que tinha e primeiro: obriguei-os a fazer uma análise 
ideológica, se quiseres, de todos os normativos (o que os levou a crescer numa 
perspectiva de conhecimento do modelo). Segundo: quando eles sentiram alguma 
dificuldade nalgumas coisas (e sentiram-nas!), eu parei e fui buscar dois ou três 
instrumentos, nomeadamente, a abordagem sistémica e coisas desse género e fiz-lhes a 
formação. E depois obriguei-os a refazerem a análise. E depois, a partir daí, a 
construirem, isoladamente ou em grupo, aquilo que entendiam que era mais importante 
para o modelo. O que, portanto.... 

E.: A construção da oferta de formação partiu desse grupo? 
R.: A construção da oferta de formação partiu desse grupo, em boa medida. Não na sua 

totalidade. Mas em boa parte. Digamos, na ordem dos 70%. 
E.: A tua oferta tem a ver com recursos da tua área geográfica, fundamentalmente, ou... 
R.: Também, também tem. Mas não tem a ver só com recursos da minha área geográfica. 

A maioria é (3 vezes). Também, depois outra componente, que é "componente das 
necessidades pontuais ou colectivas das instituições. Por exemplo: a escola "x", "y" 
ou "z" que tem um determinado tipo de necessidade colectiva (não individual, mas 
colectiva), em termos de formação entroncou nesse modelo e veio enriquecê-lo. Eu 
dou-te 2 exemplos concretos: o (...) precisou de, estava a querer construir um Centros 
de Recursos autónomo e foi-se arranjar uma formação na universidade de (...), que 
já tinha sido feita em (...), para ser feita aqui para a malta do (...). por razões de 
ordem meramente pontual não se levou a cabo. A malta da (...) tem um projecto de 
escola centrado nos Direitos Humanos na Educação; foi-se buscar um homem da 
Universidade de (...) para fazer um curso sobre os D.H.E. na (...), para os 
professores da (...). Por acaso teve professores de outras escolas também a 
frequentar, mas especificamente na C.C. E isso não teve a ver com a CP. São dois 
exemplos. Há mais. São 2 exemplos. 

E.: Quais foram as maiores dificuldades ou obstáculos que sentiste? • 
R.: Oh, pá. Foi a gestão económica. Foi o grande obstáculo. Não porque eu não 

estivesse à espera daquilo que ela na realidade foi, mas sobretudo porque foi 
extraordinariamente desgastante sob o ponto de vista psicológico. E eu disse isso 
quando me candidatei com 40 acções de formação: "eram para ser financiadas 15 ou 
20". Aliás os projectos em todo o mundo são assim. A gente já faz uma candidatura de 
uma determinada amplitude para conseguir obter 50%, 30%, 70%, 40%. Depois 
depende do valor e da qualidade da candidatura. Eu apercebi-me ao fim de pouco 
tempo que o modelo ia ser assim: o modelo não tinha a ver com qualidade (lá fora), 
mas o modelo tinha a ver com cobertura e com racionalidade, racionalidade geográfica 
(se quiseres...). Quer dizer: se um CF. tinha não sei quantos formandos, ia ter não 
sei quantos de verba; se tinha menos iria ter outra...; que eu aceito, embora não me 
pareça o mais importante, mas que aceito, pronto. Era uma política inicial que não..., 
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discutível, mas não contraditável se quiseres. E até aí, tudo bem; aliás, na Ia fase, 
penso que as coisas começaram a funcionar muito bem. Penso que as coisas 
começaram a funcionar muito mal, foi quando me fui apercebendo sucessivamente que 
havia metodologias que não eram seguidas da mesma maneira para toda a gente. 
Segundo, o que normalmente nos era exigido - era exigido. Mas aquilo que nós 
podíamos exigir, normalmente nunca era cumprido. Depois, quando começaram a 
aparecer alterações, ou seja, quando nos.é dito uma coisa e nos é escrito outra; depois, 
quando se começou a falar muito nas entrelinhas; depois, quando se começaram a 
fazer afirmações de corredores... bem, eu comecei, a partir daí começou a haver um 
desgaste muito grande, porque, quer se queira, quer não, um director de CF. é 
também responsável economicamente por um determinado tipo de questões. Quer ele 
queira quer não. Porque ele propõe a movimentação das verbas do CF.; e, portanto, 
ele gera expectativas. E o cumprimento dessas expectativas, eu, pessoalmente, não 
gosto de as defraudar. Tanto que tive de tomar algumas atitudes, determinado tipo de 
candidaturas, em que assumi contra, publicamente... E teve que ser, porque..., 
porque eu não gosto. O desgaste, sobretudo..., o que é que me estoirou, ao nível da 
formação? O que é que te desgastou? O que te desgastou foi: este papel: não; e agora 
não é bem assim; agora tem de mandar outro igual a este com uma linha no fundo, 
percebes? E depois tem que mandar esse com uma linha no fundo, mas aquela linha 
que mandou não é como a gente pediu. É um bocadinho mais ao contrário. E quer 
dizer: isto foi, foi profundamente desgastante! Mas coisas deste tipo eram normais e 
delas farto estava eu. Foi pelo modo como as coisas aconteceram. Eu estou 
convencido que houve muito amadorismo no nosso debate, mas estou convencido que 
ainda houve mais amadorismo da parte de quem controlava o processo! 

E.: Eu não lhe chamava amadorismo; eu chamava-lhe incompetência, o que é mais grave. 
R.: Ou talvez incompetência. Não sei. Eu não sei se chega a ser incompetência. 
E.: Digo incompetência, porque uma entidade que tem como função analisar candidaturas 

e aprová-las isso significa que tem de possuir mais qualquer coisa que simples 
competência administrativa. Tem de poder dialogar com outras armas que não as do 
poder. E as pessoas não têm e são os responsáveis máximos. 

R.: Pois, mas repara: é aquilo que eu digo e se algum processo... e se alguma coisa 
correu mal, de todo este modelo a meu ver foi isso. Depois, houve uma outra coisa 
que foi desgastante; mas eu confesso que foi desgastante mas que me deu um gozo 
monumental, apesar de ter sido desgastante (mas que eu não considero que tenha sido 
obstáculo, curiosamente, e se calhar contra...), foi as lutas intestinas, percebes? As 
lutas, o modelo, não é?, dos CFs..., as lutas intestinas, a que a gente assistiu, nos 
jornais e que eles divulgaram... Isso foi desgastante. Foi desgastante, porque foi..., 
porque eu estava lá metido no meio, quer queira quer não, tinha que tomar posições e 
que as assumir e, portanto, tinha que falar e dizer o que pensava das coisas e isto às 
vezes não é fácil... Mas, pronto, mas que me deu realmente um gozo muito grande, 
porque... assisti a coisas que eram perfeitamente impensáveis no domínio da 
educação. E assisti aos espectáculos, de algum modo, arrastado outra vezes... (e eu 
penso que para ti não tem interesse)... e sobretudo porque houve durante uma fase 
ainda bastante razoável..., pertenço ao C.C., houve um lote de responsabilidade 
pessoais, pronto, que quer queira quer não tinha que cumprir e que não eram fáceis: 
nomeadamente quer na apreciação das candidaturas dos formadores especialistas em 
que eu tive que dar o meu parecer pessoal. Se eu sabia que era aceite liminarmente isso 
(como tu sabes é sempre um processo complicado) e na coordenação do grupo de 
trabalho para acreditação de acções de formação em que (eu também sei o peso que 
tinha e o modo como fazia a coordenação) e é a tal coisa como dizia o F... no outro 
dia: "a gente pôr aqui o nome por baixo num papel que diz em resposta ao V. 
Ofício..., não tem significado, mas assinar o nome onde tem 150 acções de formação 
não acreditadas... oh pá, a gente aí, se calhar, pensa duas vezes, percebes? Quer dizer: 
isso foi... mas enfim, foi-se fazendo... 

E.: Sentes que a tua prática efectiva esteve sempre próxima das ideias que perfilhavas 
ou... 

R.: Sim, sim. Sempre. Sim. Mas isso é maneira de ser. Esteve sempre (bis). Ah! Nas 
escolas? Nos cursos pessoais? Sem dúvida. Houve pessoas que passaram a gostar 
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mais de mim, outras passaram a gostar menos e tal; mas nunca me senti violentado. 
Não, não, quer dizer: porque eu sempre lutei contra eles, percebes? Quer dizer: 
violentado no sentido de que eu queria fazer coisas que não pude? Obviamente, que 
sim. Agora, violentado no sentido de estar a fazer coisas que não gostava e tal, não. 
Quer dizer: no momento em que eu me senti mal, fechei a porta. Não aí, porque... Ah! 
E importante dizer-te isto, porque se calhar é um dado que te falta: eu pedi a minha 
demissão em Setembro do ano passado!... (Pausa) Portanto, não foi há dois dias. Eu 
pedi a minha demissão em Setembro do ano passado. E a minha CP. disse, mandou 
um ofício à DREN a dizer: "confrontados com o pedido de demissão do Sr F... de tal, 
entendemos não lho conceder, solicitando-lhe a permanência até ao final do mandato". 
E eu, em função desse pedido, decidi fazê-lo. Não até ao final do mandato mas até 
Junho deste ano. Portanto e eu quando efectivamente me senti mal em relação a este 
filho..., bati com a porta! Pronto: e por uma questão de respeito para com as pessoas 
que me convidaram par ocupar o cargo, mantenho e assumo a responsabilidade 
naturalmente até ao fim. Por isso é que eu não me sinto, de certo modo, violentado. 
Estás a perceber a ideia? Quer dizer, eu fui sempre muito coerente com aquilo que 
defendi. 

E.: Ao nível da implementação do projecto, sentes alguma diferença entre a escola-sede e 
as outras escolas à volta? 

R.: Sinto. Sinto. Sinto. Sinto ao nível dos formadores, (ponto final!). Ou seja: não sinto 
ao nível dos formandos, portanto, do público-alvo, de modo nenhum, bem pelo 
contrário. É engraçado que há aqui uma dualidade de critérios interessante. Ou seja 
(mas também tem a ver com o facto da escola-sede ser uma escola de carácter 
profundamente tecnológico e que possui formadores que não existem, não é?, que não 
abundam no mercado), o que eu sinto é o seguinte: o que eu sinto é que eu tenho um 
número muito significativo de formadores que são professores da escola-sede e tenho 
um número muito restrito de formadores que não são da escola-sede. Quer dizer: se eu 
for dar uma vista de olhos às escolas todas eu tenho 10 ou 11 que são daqui da escola-
sede, depois tenho tenho 1 da (...), 3 do (...), nenhum de (...)... 

E.: Porque é que achas que o (...) respondeu pouco? Era uma espécie de Universidade 
aqui da zona. 

R.: Pois: Eu penso que teve a ver com 2 factos: mas isso são uma apreciação de ordem 
meramente subjectiva. O primeiro e talvez o mais determinante é porque o (...) estava 
a passar por uma fase de transição para um modelo da nova gestão. Que não foi 
pacífico, que foi muito complexo, que provocou lutas intestinas muito grandes, que 
estava, pronto: com toda a hierarquia a permitir a existência do aparecimento de cargos 
para, para, para várias pessoas..., pronto: isso, por um lado. Por outro lado, acho que 
a minha nomeação teve alguma coisa a ver com isso, também. Porque penso que 
haveria várias pessoas no (...) que estariam à espera que as fossem convidar para 
serem directores do CF.. E que nem sequer sabiam que eu era professor nesta escola. 
Pensavam que eu ainda estava na DR, entendes? Então, quando o meu nome aparece, 
as pessoas sentiram-se defraudadas. Eu tenho esta..., mas é subjectivo, é uma 
apreciação subjectiva, não é? Mas eu penso que foi isso que aconteceu, sabes? Os 
autores de programas de Inglês, de Francês, de não sei quê... que tinham trabalhado 
comigo na DR estavam, de algum modo, à espera... Quando viram o meu nome 
disseram: "Não temos hipóteses!" E então e viraram a bateria para dentro, percebes? 

3a Parte 

E.: As práticas dos directores ao longo destes anos, eu caracterizo-as como uma certa 
fragilidade institucional, aliás como toda a FC (ou toda a formação, se quiseres) 

R.: Sim. Sim, sim. Pois, de certo. 
E.: Tendo em conta este percurso (portanto, já disseste que não te vais recandidatar - está 

perfeitamente definido, isso? 
R.: Sim. Sim. Posso-te dizer que haveria uma hipótese da minha recandidatura: era haver 

uma revolução. Ou seja, pegarem no 249 e deitarem-no fora. 
E.: ...E não achas que isso é provável? 

2 6 3 



R.: Não. De maneira nenhuma. Já te disse há bocadinho. Eu não acho que seja 
improvável, eu acho que é, nos meses mais peóximos, impossível. 

E.. Nos meses?! 
R.: Não, não. Quando eu digo nos meses mais próximos, estou-me a referir ao período 

da nova legislatura! 
E.: 4 anos?! 
R.:Sim, sim! Sim, sim! 
E.: Se for assim, vou-me já embora. Se eu pensasse assim, ía-me já embora. 
R.: Por isso é que eu vou. Estás a entender? Por isso é que eu vou. 
E.: Não achas que é muito precoce? Nesta legislatura, em três anos, o RJ sofreu duas 

alterações. 
R.: Manei, eu sei. Mas as alterações que sofreu... (Eu penso que isto até é interessante 

para a tua tese)..., foram alterações de ordem orgânica, por decisão política, de 
mudança de política da pessoa que chefia o ME. É assim, muito claro! Ou seja: a Sr3 

Ministra, Dr3 Manuela Ferreira Leite entendeu, juntamente com os seus conselheiros, 
que a formação contínua que não devia fundamentar-se num determinado conjunto de 
vectores. Devia sim noutros. E politicamente, com toda a legitimidade democrática que 
tem, decidiu e mudou. Ponto final. Estás a ver? Mudou o quê? (E aqui é que está o 
busílis da questão:) Mudou: a existência de um órgão colectivo de tutela, de um órgão 
de parceria de tutela para um órgão de dependência institucional da tutela; e mudou (a 
tal característica que eu te disse), é impossível haver formação inter-pares; a formação 
que existe é sempre de cima para baixo: é hierarquizada. Pronto: foram estas as duas 
grandes mudanças que houve no RJ, que para mim foram fundamentais. Porque é que 
eu não vejo qualquer possibilidade de alteração na nova legislatura, seja quem for que 
lá esteja? Digo-te isto com toda a honestidade. Porque e continuo a dizer: salvo 
qualquer coisa de muito espantoso que eventualmente venha a acontecer, porque estas 
mudanças, quer se queira quer não — e aí eu tenho experiência muito grande — são 
sempre feitas por pessoas e à custa de pessoas — nunca são feitas em termos no 
terreno e de estudos no terreno; porque são morosos, porque são complicados e tem 
muito a ver com a sensibilidade que as pessoas têm. E a sensibilidade que eu tenho, a 
sensibilidade das pessoas que eu conheço que, quer se mantenha o actual modelo de 
poder, quer a alternativa que se prefigura, que é o PS, eu não conheço que existam 
mudanças de pensamento fundamentais; porque não há! Inclusivamente, sob o ponto 
de vista operacional, eu vou mais longe, M.A., sob o ponto de vista operacional as 
pessoas são as mesmas! Não acredito que se mude nada! Percebes? 

E.: Do ponto de vista operacional, ao nível das regiões (não estou a referir-me ao nível da 
tutela), porque ao nível central não poderão ser as mesmas, ao nível das regiões 
poderão ser, eventualmente. 

R.: São. 
E.: Mas esses, como tu sabes, cumprem ordens. Esses não têm nenhum tipo de 

intervenção na política educativa. 
R.: Não tem, não tem, (desculpa): não tem a ver com isso. Já não tem a ver com isso. 
E.: Eu estive a ouvir o plano com atenção, o discurso do PS para esta área. E eu sou 

insuspeito, porque não tenho nada a ver com o PS (nunca tive) e senti que, pela Ia vez, 
havia alguém que colocava as questões direitinhas. 

R.: Pois têm que colocar. Estão lá antigos membros do CC. Só que eu já discuti com 
essas pessoas claramente o problema e já lhes disse: sim, senhor; uma ideia óptima; 
quem faz? Eles não têm!?... 

E.: Pois não, mas poderão ter eventualmente... 
R.: Não têm. Pelo contrário, têm uma coisa gravíssima. Na minha opinião, posso estar 

errado e admito-o; aliás, eu penso... errar ainda é um dos poucos direitos que vou 
tendo; contrariamente ao outro que nunca erra, eu, graças a Deus, erro muitas vezes! E 
ainda bem, que é da maneira que vou aprendendo. Mas, mais grave do que isso: os 
operacionais que o PS tem estão comprometidos com o próprio poder! Todos! Porque 
estão todos a desempenhar funções de chefia! É impressionante! 

E.: ...Chefia quanto baste, talvez... 
R.: Desculpa! São pessoas que eu respeito, que admiro, com quem eu era perfeitamente 

capaz de trabalhar. Agora não acredito, eu pessoalmente não acredito que eles sejam 
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capazes de mudar alguma coisa nesta área. Na área da educação?! Não acredito. Só 
vendo! Se tu me disseres assim: olha, vai o A.Amaral para ministro da educação, fica 
o G.O. Martins e a Ana Bettencourt, para secretários de estado (que era o que estava, 
pronto...) e eu digo: sim senhor, tudo bem! E depois começo a fazer perguntas: 
começando pelo ensino superior: director de departamento: quem? Não há ninguém. 
Do Ensino Secundário: terrível! Fica lá o Matias Alves! Pois é, pois é... Estás a 
perceber o que é que eu quero dizer, Manei? Eu gosto muito do M. Alves, acho-o um 
gajo do caraças. Mas ele comprometeu-se completamente com esta reforma curricular. 
O que é que ele vai fazer? E na avaliação e por aí fora, etc. Mas não é só isso. Mas 
depois vamos à parte operacional mesma: directores regionais: quem? Vamos meter 
aqui o Fernando, o deputado, é? Ai, por amor de Deus... 

E. Quem é? 
R.: O deputado, aqui, pelo Porto. O Fernando Santos ou lá como é que ele se chama. 
E.: Os daqui do Porto, os que existem, não são os melhores exemplos... F... 
R.: Não há! A F..., para directora regional? Por amor de Deus! Fico doido! Percebes? E 

eu digo assim: não acredito! Porque é que eu não acredito? E eu não acredito, porque 
naturalmente (e eu digo os nomes das pessoas, não tenho problema nenhum): Ilídio, 
Gracinda Nabo, o Varela, etc. essa malta toda, que foi quem esteve, fez o suporte do 
R. Carneiro e do Couto dos Santos e do D. Durão, vai fazer do próximo. Entendes? 
Portanto, eu não acredito. Quer dizer, efectivamente... penso, aliás (eu já tive 
oportunidade de o dizer nos tempos de APRIL, nos tempos em que era vice-presidente 
da APRIL, nos tempos em que era vice-presidente da APRIL), durante muito tempo, 
eu tive oportunidade de dizer e disse-o aos responsáveis do PS: o vosso grande 
problema é que vocês não têm quadros! Os quadros que vocês têm não são do partido; 
são marginais ao partido. Não têm! Eu fiquei assustadíssimo, foi no Tuela, quem me 
convidou foi a Fernanda, e eu fui lá fazer uma sessão sobre avaliação foi naquelas..., 
foi antes do..., foi nos pré-Estados-Gerais, em que as Federações Distritais fizeram 
uma série de coisas por áreas — não sei se te recordas? Fizeram uma para a educação e 
fizeram 6 ou 7 sessões — uma sobre isto, outra sobre aquilo, (...) e uma sobre a 
avaliação e convidaram-me a mim, fui lá eu falar...) e eu pronto: lá disse o que tinha a 
dizer, os normativos, os actuais normativos, que eu acho que são bons e que são 
maus, que têm coisas boas e coisas que são más, como todos os normativos. Coisas 
más têm que ser melhoradas; coisas boas têm que ser aproveitadas. Pronto: isto é a 
leitura que eu sempre tenho feito das coisas. Fiz essa análise! E depois disse: agora 
estou disposto a ouvir as vossas respostas. E o que eu ouvi daquela gente foi: "este 
decreto não presta e tem que ser deitado fora. E tem que se fazer outro". Mas não cabe 
na minha cabeça, porquê?! Percebes? Foram perfeitamente capazes de me dizer que 
aquilo estava nuito mal feito, que não prestava para nada; não foram sequer capazes de 
dizer o que é que estava mal feito e porquê! 

E.: Está ao nível do senso-comum, não é? 
R.: É um nível, é um nível..., é o máximo! ! É mesmo um nível pobre, percebes!? 
E.: O que se encontra em correspondência positiva com a ministra. 
R.: Exacto. Portanto, é por isso, Manei, que eu não acredito que isto mude. E como eu 

defendo e sempre defendi uma FCP que privilegie a prática pedagógica interpares e o 
conhecimento científico hierarquizado! Ou seja: eu acho que tem que haver 2 
componentes na FC: uma, de... actualização científica, que é necessária e que têm de 
ser as universidades a fazer; e outra, que é de a componente prática pedagógica, de 
análise e discussão da prática pedagógica, que proibo as universidades de a fazer! E 
esta 2a parte ninguém ma deixa fazer. Portanto, não estou aqui a fazer nada. 

E.: Aliás, essa foi a "morte" dos CFs em Espanha. 
R.: Quer dizer: é isto! Portanto, eu não fico. 
E.: Se te candidatasses introduzirias alguma alteração conceptual? 
R.: Bastantes, bastantes, bastantes. Havia duas coisas que eu faria imediatamente. Io: eu 

criaria um grupo permanente de análise de formação. 
E.: E tinhas gente para isso? 
R.: Tinha. Tinha. Tinha. Tinha, por uma razão muito simples: porque eu penso que uma 

das componentes em que nós não temos utilizado correctamente os dinheiros que 
obtemos através de candidaturas, incluindo outras que não têm a ver com o FOCO, 
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mas que tem a ver com o SIQE, etc.,etc., e há muito por onde a gente se possa bater... 
Eu penso que era perfeitamente possível arranjar 3 ou 4 pessoas a que se chamaria 
assessores pedagógicos ou o que lhe apetecesse, mas que era um grupo de reflexão e 
acompanhamento permanentemente da formação. Eu neste momento já tenho um 
arremedo disso a funcionar. Eu tenho 3 pessoas, tenho 3 colegas nossos, (um deles 
daqui e outro de (...) e outro de (...) e outro da (...) que, que é que eles fazem? Fazem 
uma coisa só muito simples: vão, de vez em quando, ver como é que as coisas estão a 
correr. E fazer o feed-back. O que é imprtante. O que é fundamental. E depois falam 
uns com os outros, conversam... Isto era uma coisa imediata que eu fazia. 

E.: Ao nível organizativo? 
R.: Ao nível organizativo. Uma 2a coisa que eu fazia e também a nível organizativo era: 

fazer, portanto, a implementação do CR., estar aberto, não 24h/dia, mas a estar, a ser 
efectivamente rentabilizado pelos professores dos, dos..., do centro. Queria pôr os 
professores do Io ciclo — e isto já não é só organizativo; isto já é conceptual —, das 
outras escolas do 2o ciclo e do 3o ciclo do E.B., dos colégios particulares, etc.,etc., a 
virem aqui ao CR. fazer as suas coisas, para levar para as suas escolas e para as suas 
aulas. Percebes? Portanto, isto tem a ver já com uma tentativa institucionalizada ou 
semi-institucionalizada, se quiseres, de cruzar experiências e de cruzar pessoas. É o 
que me parece fundamental; neste momento parece-me fundamental. Sob o ponto de 
vista conceptual..., não sei se faria grandes alterações ao nível do projecto de 
formação propriamente dito; havia uma que eu faria, que era concerteza tentar junto de 
algumas instituições do ensino superior construir modelos mistos de formação; isso 
sim; que não fiz até agora e acho que é importante fazê-lo. 

E.: Ao nível do desenvolvimento de projectos?... 
R.: Nomeadamente ao nível do desenvolvimento de projectos; o que não quer dizer que 

não fosse até uma outra formação mais tradicional com componentes dos dois lados. 
Percebes? Mas nomeadamente ao nível do desenvolvimento de projectos; sem dúvida. 

E.: Portanto, isso, podemos considerar já estratégias, não? 
R.: Sim, sim, sim, se quiseres podes considerar estratégias. 
E.: Tu referiste há bocado projectos que surgiram de cada uma das escolas voltadas só 

para o interior das escolas; pensavas desenvolver também essa vertente de formação? 
R.: Essa vertente é uma vertente que eu considero que o centro há-de estar sempre 

obrigado a fazê-la. Entendes, Manei? Ou seja: eu abri sempre a porta a esse tipo de 
modelo, não é?; quer dizer: eu disse sempre: "meus senhores, isto a gente pode fazer. 
Portanto, se vocês quiserem vêm cá". E têm vindo. Inclusivamente, têm vindo colegas 
com projectos individuais. Estás a perceber a ideia? "Ah! Eu gostava de fazer isto e tal 
e tal..." E eu ajudo-os. O centro ajuda-os na medida do possível. Estás a entender a 
ideia? Pronto. Portanto, não, não, não penso que tivesse que fazer alguma démarche 
específica no sentido disso, disso ir mais além. Penso que naturalmente que iria. mas 
há aqui uma coisa que eu tenho que te dizer. É que eu tenho feito uma coisa (não sei se 
toda a gente o tem feito), mas eu todos os anos faço uma, duas, três reuniões, em cada 
uma das escolas (do Io ciclo, não: quer dizer, no Io ciclo faço nascente, poente, 
nascente, poente, vou fazer três: nascente, poente, e pré-primário. Com os professores 
(quem quiser vai, quem não quiser não vai). Para explicar o que é que se passa; que 
alterações é que houve no projecto, etc. 

E.: Com o conhecimento que tens, como é que caracterizarias o processo de formação 
realizado nestes últimos dois anos? Achas que se distanciou bastante do modelo 
clássico ou achas que no fundo mantém as mesmas linhas? 

R.: Sim, sim. Faço uma leitura que é exactamente igual àquilo que aconteceu na 
profissionalização em exercício. Ou seja: foram criadas as condições para que o 
modelo se alterasse substancialmente. Mas, como não foi imposto, o que é que 
aconteceu? Teve as duas componentes: teve uma componente forte do modelo de 
formação que é muito semelhante a modelos anteriores e, sobretudo, a modelos que 
estavam na cabeça das pessoas, coisas mais ou menos pequeninas que se faziam ao 
nível das escolas, etc. Mas houve muita inovação, na minha perspectiva. E mais: e 
houve coisas que se fizeram, das quais nós não temos muito conhecimento, que são 
coisas espantosas. Há centros de formação (e vou-te dizer isto, que tu vais...) que têm 
projectos do FEDER, através de protocolos estabelecidos com Câmaras e com 
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Governos Civis! E que agora, pronto: estão perfeitamente à rasca e não sabem o que 
hão-de fazer à vida. 

E.: Isso era no âmbito do FORGEST, então?... 
R.: E não só. Jvluito mais longe. Ou seja: agarraram no CFAE e foram à raiz da palavra: 

CFAE (antes de pôr professores puseram associações de escolas); e como há escolas 
que têm imensos "negóocios" (e isso "negócio" não entendas no conceito menos nobre 
da palavra, se quiseres), como têm vários negócios com várias entidades, trouxeram 
essas entidades todas para a única entidade aglutinadora das escolas que era o CF 
(estás a ver a ideia?) 

E.: Eu estou. Só não sei como é que isso se pode materializar. 
R.: Materializou-se de uma maneira muito simples. Com a existência de espaços e 

construção de CR. polivalentes, em que uma das funções é a da formação de 
professores... 

E.: Eu estou a pensar fazer isso com a "ocupação dos tempos livres dos jovens". E já há 
protocolo com a câmara, mas... Mas é complicado, porque neste momento não é 
financiado por mais nenhuma instituição, a não ser a Câmara, eventualmente... 

R.: Manei! Tudo! Mas que a Câmara vai buscar... Percebes? 
E.: Vai buscar dividendos políticos, sociais, vai buscar... 
R.: Montanhas de coisas. Pronto, eu sei, neste momento, que há projectos desses a 

funcionar. É impressionante. 
E.: Sim, mas estou a referir-me é ao grosso daquilo que foi financiado. 
R.: Não. O grosso daquilo que foi financiado, numa perspectiva meramente... Oh pá, eu 

devo-te dizer, vamos lá a ver: é evidente que as coisas que eu fiz aqui, as que me 
deram mais gozo, não foram financiadas. Nós tivemos aí três projectos que era o 
veresco, veraula é já me esquece os outros... mas isto é espectacular! Que é..., mas 
isto não tem a ver com créditos, não tem a ver com nada. Que é pegas nos professores 
desta escola, pegas 10 daquela, 10 do (...) e 10 da (...), por exemplo, e andarmos a 
ver o terreno educativo das freguesias. Quais são as escolas primárias da freguesia, 
quais são as pré-primárias da freguesia quais são os..., lá e falar com os responsáveis 
(isso era o veresco). Aos fins-de-semana. O Veraula foi um novo projecto que cedo 
chegou a avançar e fez-se duas ou três e que é: os professores do Io ciclo iam ver uma 
aula do 2° ciclo; os professores do 2° ciclo iam ver uma do 3o ciclo... Houve uma série 
de professores do Io ciclo que vieram ver como ter aulas ali à (...). Tiveram uma 
manhã de aula! Inglês, Português, Física. E depois vieram comer à cantina! Isto não 
tem nada a ver com FOCOS, mas é formação e é FC! 

E.: Mas convenhamos que isso não é, digamos, determinante; não é dominante. 
R.: É evidente. É isso que eu te estou a dizer. Ou seja: em relação à pergunta que me 

colocaste. O novo modelo, se era diferente, se não era. E eu acho que não foi! Acho 
que ele foi, o grosso do modelo, a prática que já existia, com uma ou outra nuance ao 
nível, se quiseres, do modelo da acção em si e coisas desse género. Agora, que abriu 
espaços para se fazerem coisas completamente diferentes, abriu! E foram feitas. 

E.: Há uma ideia generalizada em alguns meios de que a formação realizada foi 
externamente académica e com poucos efeitos nas práticas... 

R.: Eu acho que há algum fundamento nisso, se queres que te diga; nomeadamente a que 
foi realizada pelas universidades. 

E.: Mesmo a dos CFs. 
R.: A dos CFs não. Não tenho nada essa sensação. Eu acho que não, daquilo que 

conheço. 
E.: Pois não. Aqui o que importa é que não há documentos avaliativos, não há processos 

de avaliação. 
R.: Há, há. Calma aí. Há, há. É que, apesar de tudo, o RJ define-te algumas coisas. E o 

regime jurídico diz-te que tu tens que enquadrar a formação que tu fazes nalgumas 
categorias, mais ou menos mal amanhadas, mas são as que existem. E se tu fores ver 
o que se passa (existem dados sobre isso; o CC pode-tos dar se quiseres) sobre o que 
é que os Centros fizeram e o que é que as universidades fizeram, o que é que os 
Institutos Politécnicos fizeram, vais verificar que: nas Universidades e nos 
Politécnicos tens as Ciências, as Ciências fundamentais, as Ciências da Educação; e 
nos CFs tens as ciências da formação e a Prática Pedagógica. Não é por acaso. E 
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aquilo a que se chama Prática Pedagógica é (a meu ver e eu também tenho que dizer 
isto com alguma margem de erro) é uma formação que nós chamamos, ou a que eu 
chamo, uma formação generalista. Oh, pá são as avaliações, são as técnicas de 
animação de grupos, são os círculos de estudos, são coisas deste género; são os 
círculos de estudos de análise de impacto social...; estás a ver? Mas estas eu acho que 
tiveram um efeito muito grande! Ou seja: mesmo aquelas formações académicas sobre 
coisas deste tipo eu tenho feed-backs altamente positivos, com modificações da prática 
pedagógica ao nível das escolas. Eu vou-te dar um exemplo: 

E.: mas é visto de cima. Não é visto na prática? 
R.: Não não, visto na prática. Eu vou-te dar um exemplo: porque nós, às vezes, não 

somos capazes de detectar este tipo de coisas, não é? Se tu me perguntares, visto da 
prática através de um estudo sério, feito e não sei quê... Não. É evidente que não! Oh, 
Manei! É evidente que não. Agora, nós fizemos(como te disse, na 2a feira vamos 
começar, vamos repetir o curso de avaliação que fizemos aí). E esse curso de avaliação 
foi feito acolá na (...) e houve professores da (...), daqui, de várias escolas aqui à 
volta e até de escolas fora do centro quiseram fazer o curso. Nós conseguimos duas 
turmas de 20 e tal pessoas cada uma, aquilo deu 50 bicos... (pausa) Bom: o CD. da 
(...) detectou que havia diferença significativa no modo como decorriam as reuniões, 
no tipo de avaliação que era feita e até no tempo que demoravam as reuniões, quando 
estavam professores que tinham feito o curso e quando estavam pessoas que não 
tinham feito o curso. Mas isso foi assim uma escandaleira! Foi uma escandaleira tão 
grande que houve pessoas que se foram queixar ao CD! E isto significa que houve 
efectivamente algum impacto sobre a escola a esse nível. Estás a perceber a ideia? 
Agora, dizes-me: medido? 

E.: Não, não é preciso medir. Isso é uma forma de medir. 
R.: Pronto, vou-te dar outro exemplo. Fez-se o PAJI. O PAJI é um Projecto de Avaliação 

em Jardins de Infância que foi uma Psicóloga que foi fazer, pegou numa série de 
educadoras aqui duma série de escolas... Oh, pá! As educadoras que fizeram o PAJI 
tiveram, todas elas, problemas com a tutela das instituições, mas imediatamente a 
seguir. Mas todas! Porque foram buscar coisas que não tinham e não sei quê... eu 
acho que isto é um impacto. Estás a ver o que eu quero dizer? Nesse aspecto eu acho 
que aquilo que os CFs fizeram teve muito impacto. Vou-te dizer uma coisa: eu tive 
aqui na (...) (e há bocadinho isso escapou-me) sob o ponto de vista de formandos eu 
tive muitos; sob o ponto de vista de formadores eu tive poucos. Houve muita gente da 
(...) (e penso que haverá razões para isso) que foram ter a sua formação às 
Universidades. 

E.: Em todas as Escolas Secundárias aconteceu isso. Tem a ver com o próprio perfil do 
professor do ensino secundário. 

R.: Não, não mudou nada! Ficou tudo rigorosamente na mesma. Se quiseres, pior. 
E.: Isso passa-se em Espanha também. E ainda, já, com 10 anos de vida. Há pessoas que 

não vão aos centros, vão às universidades. 
R.: Oh, pá! Mas não mudou nada. Nem sob o ponto de vista científico, o que é grave. 
E.: ...Senão a mudança tinha sido antes, quando lá andaram. 
R.: Óbvio. Exacto. Portanto, é isso, percebes? 
E.: Mas era importante que avançássemos com esse estudo de facto, que é para vermos 

quais são os impactos. 
R.: Sim, E eu penso que há outro estudo, a outro nível que é preciso fazer. Porque, há 2 

ou três coisas e há alguns números e há alguns papéis, e eu tenho comigo alguns 
papéis que me permitem dizer com seriedade que, se houve gente séria no meio deste 
processo todo, foram os CFAE. 

E.: Portanto, tendo em conta tudo o que acabas de dizer, achas que as escolas e os 
professores estão em condições de responder a qualquer desafio que lhes seja 
colocado. No capítulo da inovação e da mudança? 

R.: Sim, sim, sim. Não acho que estejam capazes. Acho que estão capazes de se envolver 
num projecto de mudança, que é diferente. 

E.: Mas têm condições para isso? 
R.: Eu penso que sim. Aliás, eu penso que sempre tiveram. Esta é uma opinião defendida 

por mim. 
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E.: Mas não é isso que pensa a tutela! Por isso é que comanda sempre os processos de 
inovação. 

R.: Como eu disse e digo-te a mesma coisa, a tutela só não pensa isso se não quiser, 
porque tem obrigação de o pensar. Olha: eu em 1984, creio eu, por sugestão do 
homem que hoje é Director do departamento, do (...), de quem já ouviste falar, disse-
me "Oh F..., faça-me uma iniciaçãozinha aos computadores" Os Timex, não sei se te 
lembras daqueles computadores que haviam, que trabalhava na televisão: era o 
spectrum! E eu brincava muito com aquilo, fazia umas coisas e tal. Está bem. E 
mandámos (Manei, nunca me hei-de esquecer. Isto para mim foi marcante na opinião 
que eu tinha sobre os professores em Portugal), mandámos um papel para cada uma 
das 300 e tal escolas que havia na região norte (prep, e sec), "vão-se realizar no 
Porto, na Rua D. João IV, não sei quantas horas, um curso sobre introdução aos 
computadores, feitos pelo Sr. Fulano de tal (que era eu), sem direito a ajudas de custo 
nem deslocações..., quem estiver interessado..." Manei, apareceram mais de 1000 
inscrições, de professores, desde Bragança a Viana do Castelo, até ao Porto. E 
vieram! E vieram! Isto, Manei, é a melhor medida que eu tive de que quando as 
pessoas querem..., as pessoas querem! Os professores portugueses e eu um dia hei-de 
poder dizer isto a alguém são da melhor coisa que existe neste país. O que têm sido é 
tão chateados, tão vilipendiados, tão ameaçados, tão insultados que têm vindo, 
progressivamente, a perder o elán, a perder a capacidade que tinham. Isso é verdade. 
Mas não tem sido por culpa deles. Eu tenho essa ideia: não tem sido por culpa deles. 

E.: Por último: sei que não vais continuar as funções... Mas se continuasses, quais os 
domínios que achavas urgente teres uma formação... 

R.: Eu já te disse, basicamente, quer dizer, se quiseres eu também mostro-te três coisas, 
mas há uma para mim, essencial: análise de necessidades de formação. Isso para mim 
é extraordinariamente importante a esse nível. 

E.: Quem achas que poderia oferecer essa formação? 
R.: Eu acho que qualquer escola de Ciências da Educação. Não tenho qualquer princípio 

sobre o ensino superior. Acho é que ele faz coisas que não deve (ri-se). Mas isso são 
outro tipo de coisas. Depois penso que não faria mal a um director do CF. sobre o 
Sistema Educativo, os modelos do S.E., um estudo comparativo... Penso que também 
aos Directores do CF. era uma coisa... Mas isso, digamos, numa segunda análise... 
Não que eu, por mim próprio, precisasse muito duma coisa dessas; acho que não. 
Mas, se calhar gostava de ter mais 2 ou 3 coisas a esse nível... E olha que... não vejo 
muito mais áreas onde eu precisasse... Não vejo, mas também não sou bom exemplo. 
Como sabes, não é? Pronto: toda a formação que tenho, a abordagem de sistemas, 
etc., etc. Se calhar, passando para fora de mim, se calhar, era importante que os 
directores dos CF. tivessem uma formação mínima, pelo menos, sobre métodos de 
investigação em educação. 

E.: Ciências da Educação: não achas? 
R.: Certo. Por exemplo: sobre algumas vertentes de Política Educativa. Se calhar, se 

calhar. Mas confesso: eu pessoalmente não sinto essa, essa, essa..., mas por isso é 
que eu sou mau exemplo. Porque eu, no fundo, na parte curricular do mestrado tive 
essas marmeladas todas, não é? E acho que as tive bem. Curiosamente, acho que tive 
bons professores nalgumas coisas, onde aprendi bastante, onde aprendi bastante. 
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Protocolo de Entrevista ao Director L 

Esta entrevista ocorreu no gabinete do director, logo após uma breve 
conversa sobre o presente e o futuro da Formação Contínua de Professores 

E.: Que os factores estiveram na base da tua candidatura? 
R.: Foi... uma necessidade, de certa forma premente, de introduzir uma alteração na 

minha vida profissional. Digamos que... eu entrei para a profissão quase como toda a 
gente. Eu sou de Filosofia, a Licenciatura em Filosofia conduz à docência, mas a 
verdade é que, quando se faz o curso, ninguém pensa na docência. Portanto... o 
problema do ensino e da relação pedagógica colocou-se-me no instante preciso em que 
eu comecei a ensinar. Digamos e eu acho que posso dizer, segui uma curva - a partir 
dos primeiros anos -, uma curva ascendente de motivação para a profissão. Pronto: 
motivação em termos, sobretudo, de estímulo da relação pedagógica e de investigação 
da relação pedagógica. Nos últimos 3/4 anos a minha sincera impressão é que essa 
curva estava a entrar num certo planalto e em declínio. Estava numa fase..., pronto: de 
alguma desmotivação em relação à capacidade de investimento pessoal e intelectual 
sobretudo no ensino. De forma que, quando tudo isto apareceu, ainda que, também 
apareceu assim de forma um bocadinho aleatória; quer dizer: ouço esta escola dizer que 
estão abertas candidaturas para directores de centro e eu fiz isso sem grandes 
expectativas; quer dizer: não correspondeu a nenhuma, eu não tinha nenhuma..., 
sequer..., virtualmente, não tinha nenhuma estratégia; foi assim uma espécie de... 

E.: Foi para ver o que dá... 
R.: ... Foi para ver o que dá; mas esse "para ver o que dá" tinha também a ver com isso. 

Eu nesta altura certamente teria, nesse ano ou no seguinte, eu teria que fazer uma 
opção qualquer que me permitisse reconstruir ou reformular um pouco as bases da..., 
da minha..., pronto: sobretudo do meu bem-estar intelectual. Foi um bocado isso. E 
este processo surgiu exactamente nesse momento. Claro, ao aparecer as condições que 
são conhecidas, realmente, provocou um abanão; acabou por provocar um abanão até 
maior do que aquele que eu podia prever em termos de... 

E.: ... Abanão pessoal? 
R.: ...Abanão pessoal! Maior do que aquele que naquele instante preciso eu poderia... 

poderia..., poderia prever que viesse a produzir. 
E.: Não possuías assim uma expectativa concreta? 
R.: Não! Sinceramente, não. Não tinha sequer..., pronto: reconheço que tinha um 

conjunto de quadros... quadros conceptuais e teóricos e práticos... orientados para a 
minha prática pedagógica... Penso que estava, nesse plano, suficientemente 
actualizado e motivado, mas não tinha uma concepção global e estratégica do que 
devesse ser a FCP, quando pensada em termos de uma organização geral e de uma 
organização nacional. Quer dizer: não tinha! Essa é a verdade. O problema colocou-se-
me... à posteriori. 

E.: Não tinhas um projecto específico? 
R.: Não, não tinha. Com toda a honestidade, não tinha um projecto. Foi uma decisão 

muito, muito, muito marcada por essa razão pessoal (desencanto, falta de motivação 
profissional...) 

E.: Achas que, tendo em conta o teu percurso profissional, apesar de teres revelado um 
certo desencanto e não teres, à partida, nenhuma motivação, quando tiraste o curso 
para ser professor, foste ganhando esse gosto, eventualmente, ao longo de alguns 
anos de profissão, mas achas que, tendo em conta esse percurso, a eleição para 
director de centro se inscreve num percurso coerente com a tua prática profissional 
anterior? 

R.: Isso eu acho que sim. Eu acho que..., quer dizer: e acho..., houve mais do que uma 
candidatura (não muitas...) e acho que isso foi percebido, tanto quanto eu posso 
pronunciar-me sobre isso, pela CP quando escolheu. Eu fiz..., há uma série de coisas 
que eu fiz, inclusivamente, em termos de..., eu estive também ligado à formação em 
serviço... E tenho a impressão que um determinado tipo de intervenção que eu fui 
fazendo nas escolas..., acho que configuravam um quadro relativamente coerente de 
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preocupações em relação ao ensino e em relação às questões que necessitava. Agora... 
E penso que isso reflectiu no facto de as pessoas me terem escolhido, quer dizer, acho 
que foi assim... Não foi sequer por um grande conhecimento pessoal... Eu era uma 
figura — nunca fui uma "figura pública" (entre aspas), nunca fui uma figura conhecida 
nos círculos da acção educativa, onde se tomam as decisões e se conhecem as pessoas, 
etc. 

E.: O que é que achas que foi mais importante como suporte da tua actividade? Foi a 
actividade como docente ou foi a actividade na formação, digamos, na 
profissionalização, como lhe chamaste? 

R.: Eu acho que foi a minha actividade como docente. Eu acho que foi a minha imagem, o 
que era conhecido de vários membros da CP.... Um deles seria na altura o próprio 
presidente do CD. da escola onde eu estava. E outros, neste circuito que como 
professor fui fazendo, outros também me conheciam directa e indirectamente como 
professor. Eu penso, com toda a franqueza, que foi a... 

E.: Eu estava a referir-me a ti mesmo, quando te candidataste a director do centro, como 
suporte da tua actividade, digamos, seria a tua actividade como docente que iria, um 
pouco, suportar o teu trabalho como director de centro, a imagem que tinhas da 
profissão, a imagem que tinhas do que era necessário para a formação dos 
professores, etc., ou a experiênca que tinhas no campo da formação? 

R.: Não, não. Foi, sem dúvida, a minha imagem como docente. A minha ideia de ser 
professor. A minha experiência da formação, pronto, foi uma experiência interessante, 
mas também relativamente convencional. Não posso dizer que me tenha deixado.... 
pronto, quer dizer uma estrutura, um conjunto de linhas de orientação, linhas de 
procedimento que estivesse em condições de..., pronto: de actualizar e de pôr no 
terreno quando apareceu a oportunidade de uma organização deste tipo de formação. 

E.: Outra questão: qual o perfil que pensavas, na altura, que um director devia ter? Tinhas 
alguma ideia sobre isso? Vamos tentar distinguir o que pensas do que pensavas na 
altura, se é que pensavas alguma coisa sobre isso? 

R.: Pois. Já começa a ser difícil distinguir as duas coisas. Como eu te disse, entrei um 
pouco... no escuro, mas também rapidamente procurei começar a dominar as coisas. E 
também rapidamente, e isso acho que posso dizer, eu acho que ao fim de..., ao.fim 
de... ao fim de 15 dias de ter absorvido o facto de ter sido escolhido... e de me ter 
situado em relação à escolha e isso fi-lo, fi-lo rapidamente, fi-lo não só em termos 
pessoais, mas fi-lo em termos bibliográficos e em termos administrativos: quer dizer: 
rapidamente percebi que tinha que perceber onde é que estava e rapidamente percebi e 
se tornou para mim uma coisa que neste momento é exactamente o preferencial: é que 
o que me interessava a mim no centro de formação era criar, de facto, uma... (a 
palavra instituição não sei será a mais adequada, mas...), pronto: talvez nem seja uma 
instituição, mas um quadro, um espaço horizontal em relação aos professores, onde os 
professores pudessem entrar e sair... e nesse entrar e sair pudessem realizar uma 
formação sobretudo centrada sobre aquilo que fazem no dia-a-dia. E isso eu percebi 
rapidamente. Também percebi outra coisa: e isso também tem a ver com uma posição 
pessoal..., também percebi... este quadro não está ainda claramente institucionalizado, 
não é? como sabemos. Em qualquer instante, um simples acto legislativo pode ainda 
dissolver os centros ou praticamente fazê-los desaparecer. De qualquer modo 
configurou-se um novo quadro institucional. Agora também há um CF, portanto, há 
um director do CF., etc. E eu acho que essa perspectiva institucional e social carreou 
ou objectivos pessoais e sociais muito diversos. Alguns dos quais, vim eu a perceber 
depois, eram também perspectivas de poder. De partilha de poderes. Como nós nos 
sentimos, como professores, muito desapossados. Não temos poder virtualmente 
nenhum em termos da nossa prática profissional. 

E.: Somos proletários, cada vez mais... 
R.: ...Absolutamente. A concepção, a organização e tudo assim, nós somos meros 

executores. E portanto eu penso que, claro, para um qualquer professor é como que 
uma coisa que se abre, de repente, a ideia, a perspectiva que, de repente, tu tens neste 
quadro a que também pertences, tens um poder qualquer, difuso, um bocado, em parte 
até um pouco ilusório, mais simbólico, etc. Nias eu fiz uma grande questão, por 
contraposição, fiz uma grande questão, porque não é fácil, porque a imediata 
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percepção dos colegas é "Lá está mais um tacho para um e foi este que o conseguiu". 
Pronto. E agora é o Sr.Dr. F...: passaram-me a tratar por Dr. F... (tratavam-me por 
F... e agora é por Dr. F...); agora tenho de pedir às pessoas, a algumas, que me 
tratem por F.... Não faz sentido, não é? Não faz sentido, mas revela... Os professores 
do Io ciclo tratam-me todos por Dr.. Mas isso é normal. Mas mesmo professores que à 
primeira relação, no centro, Dr.... etc. Há por exemplo pessoas que nunca me 
tratariam assim... Eu tenho que dizer que não). Mas isso é revelador do estado psico-
social em que estão os professores! Se alguém dá um passo acima e a interpretação é 
logo uma interpretação hierárquica. Cá está mais um! Entre aquela imensa maquineta 
que vem lá do Ministério até cá abaixo, cá está mais um que tem mais uma 
parcelazinha desta, desta, desse pequeno poder de chatear, de aborrecer, de nos 
obrigar a fazer isto, de nos obrigar a fazer aqueloutro, etc.. A minha grande questão, 
desde o início, foi tentar construir uma imagem do centro à qual eu estivesse vinculado 
pessoalmente, digamos, que fosse desconstrutiva em relação a esta... Tem sido grande 
parte do meu trabalho. 

E.: Mas essa imagem de simetria que dizes querer construir no CF não achas que é 
extremamente difícil personalizar? 

R.: Acho que é. 
E.: Não é mais fácil a outra? Até por causa da reacção das pessoas? 
R.: Acho que a outra é mais fácil. E acho até que se corria outro risco: daí..., tem 

havido... Acho que o Director do centro, eu pessoalmente, tem havido um certo 
drama, mesmo um drama dialéctico que eu penso que se pode ir superando. É que 
também se se apostasse num espontaneísmo absoluto..., quer dizer: se transformasse 
a filosofia numa prática de espontaneidade absoluta, o resultado teria sido um 
fracasso. Também estás numa experiência semelhante à minha e sabes exactamente 
que teria sido assim. "Meus amigos, agora vamos todos organizármo-nos aqui e 
vamos numa perspectiva...", admitindo que fazíamos uma leitura, digamos, radical do 
que até seriam as nossas convicções em termos de auto-organização dos professores, 
etc., face à forma como o processo foi lançado e à resposta institucional que fomos 
obrigados a dar, se eu me entregasse ao cultivo dessa imagem, ao fim de um ano, 
tinha o centro afundado e não tínhamos feito coisa nenhuma. Portanto, a contradição 
está aí: é que é preciso jogar num certo rigor, apesar de tudo, num certo cuidado, 
tendo um certo rigor institucional que é importante para a implantação do centro e para 
a sua correcta articulação com o sistema tal como ele existe, com os seus defeitos e 
com as suas virtudes, mas que tem a sua lógica e que fatalmente assimila ou rejeita o 
que aparece, em função do que é a sua lógica. E portanto, nesse sentido o que eu quis 
dizer não foi que me entreguei imediatamente, mas que para mim esse era um 
horizonte... Era: sem dúvida nenhuma! Agora, penso que ainda é um horizonte ideal. 
Isto é: penso que a maioria dos professores penso que, neste momento já haverá um 
grupo de professores das escolas associadas por exemplo, particularmente aqueles que 
passaram pelas acções ou alguns que, por este ou por aquele motivo, eu fui chamando 
a colaborar comigo e a integrar, assim, projectos mais abertos... já haverá um grupo 
de professores que já começou a entender e, portanto, que pode começar a potenciar 
também nas escolas a criação desta imagem. Mas penso que ainda não é de..., quer 
dizer: não é generalizado. Até porque o centro ainda não passou sequer aquela fase que 
também é necessária e dizer assim: "Sim, senhor: existe um CFAE, ele tem um lugar 
efectivo, tem um lugar, tem um espaço, articula-se já de uma forma."... E já não é 
qualquer decisão discricionária do sistema que pode fazê-lo desaparecer! 

E.: Sabes que há uma ideia, pelo menos ao nível da comunidade científica, de que a 
formação não-inicial tem falhado sucessivamente. Chamem-lhe contínua, chamem-lhe 
permanente, chamem-lhe o que quiserem... A não-inicial! Quer dizer: depois da 
formação inicial..., tem-se... Dizem, embora haja muito poucos estudos sobre a 
avaliação da formação, muito poucos mesmo a nível mundial, e os poucos que existem 
não nos dão grandes informações sobre isto: sobre os efeitos..., mas há a ideia 
generalizada de que não é eficaz (é ineficaz). Pensas o mesmo? Que é ineficaz? o que é 
que tu achas? 

R.: Eu tenho..., partilho as dúvidas... Tenho sérias dúvidas que este tipo de formação 
que fomos inicialmente constrangidos a realizar ... um modelo de formação em 
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gavetas... Tenho sérias dúvidas. Acho evidentemente, aquilo que posso fazer são 
inferências analógicas da minha própria experiência. Passei... O que poderás fazer..., 
às vezes, o acaso conduziu-nos a cursos, a encontros, as pessoas que nos revelaram, 
que nos introduziram a conceitos, a ideias, etc., e de repente, a gente até mudou 
qualquer coisa... Como também já ... 

E.: ... Terá a ver mais connosco do que com a acção... 
R.: Pois. É verdade. Não é impossível que uma acção de 30h ou de 60h possa realmente 

ser o detonador duma, duma, duma, mudança..., pode acontecer! Não é? Agora 
parece-me muito do domínio do aleatório e duvido que, em massa, já em termos de 
uma formação (já nem digo nacional, mas a nível regional), eu duvido que é só esta 
formação que temos feito, eu duvido que tenha algum efeito significativo na melhoria 
da qualidade d ensino e da qualidade da formação. E estou convencido, sinceramente, 
estou convencido é que se está a perder muito dinheiro! Pronto: este é o drama geral... 
Eu da Agricultura não sei nada, mas disto aqui eu vejo, quer dizer, apesar de tudo, a 
gente vê as dificuldades com que as escolas lutam no seu dia-a-dia, a gente vê este 
fluxo financeiro que passou aqui pela nossa frente e com um bocadinho de 
honestidade tem que perceber: isto é algum dinheiro. Depois começa a ver esse 
dinheiro assim distribuído por uns pacotes (pacotes disto, daquilo e daqueloutro), que 
passado um ou dois anos se dissolveram... Duvido que esta formação, assim, seja 
eficaz! 

E.: Quando te candidataste (já te referiste a isso um pouco, mas queria que te referisses a 
isso particularmente), tinhas assim alguma ideia dos domínios que querias aprofundar 
ao nível da tua formação pessoal para poderes abraçar esta função? 

R.: Não tinha nenhum plano. Para ser franco, tive que fazer à posteriori a leitura da 
realidade. 

2a Parte 

E.: Começamos pelo perfil do director; agora com dois anos de função (não olhes só para 
ti, mas olha para a situação à tua volta, os outros directores, do envolvimento que se 
criou...). Tendo em conta o perfil que viste na maioria deles, as conquistas que 
fizemos (ou não) em conjunto... Mas, quanto ao perfil do director do CF, tens uma 
ideia mais concreta? 

R.: Eu acho que sim. Eu acho é que, no presente, daquilo que pude inferir naqueles 
contactos — nós aqui até pudemos ter; parece que noutras zonas do país em que 
provavelmente surge a atomização dos Directores de Centro será tão grande — nós, 
aqui no Norte tivemos, apesar de tudo, a oportunidade de, regularmente, nos 
conhecermos. Eu penso que há duas tendências (tem um pouco a ver com aquilo que 
te disse antes...), eu acho que identifiquei, pareceu-me identificar isso nas pessoas que 
conheci... Eu acho que há..., há aqueles que concebem o perfil do director do centro 
como uma espécie de reprodução... pront, a outro nível, a um nível mais baixo da... 
hierarquia do sistema do responsável pelas instituições de um nível superior. Como é 
que te hei-de dizer isto? Conceber o centro um pouco como... pronto: como uma 
instituição... 

E.: Um elo na cadeia hierárquica?... 
R.: Um elo na cadeia hierárquica! Um espécie de escola de educação, não é?, uma escola 

superior de educação, sem o superior, mas quase... 
E.: Aí há, talvez, que distinguir duas coisas: por um lado, a cadeia hierárquica e 

administrativa e por outro a cadeia do saber (digamos assim), não é? 
R.: Sim, sim, sim. Eu para já referia-me mesmo à cadeia do saber. Não é? Da forma 

como aparentemente, pelo menos, a organização do sistema de ensino corresponde a 
uma hierarquização do saber. E acho que haverá (pareceu-me) que encontrar pessoas 
que tinham, pronto, uma concepção muito escolarizada do modelo de centro que 
queriam construir e, portanto, do modelo de direcção que queriam imprimir a esse 
centro. Não é? Uma escola... Escolarizada neste sentido, isto é: fazer do centro um 
espaço com um desenho, com uma arquitectura análoga ao que é a escola ou ao que se 
identifica como escola. Pronto! E a escola, aquilo que nós conhecemos como escola 
tem, por sua vez, uma organização social interna que pressupõe, entre outras coisas, 
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um director ou um CD ou uma coisa semelhante. E eu penso que essa é uma das 
formas que me pareceu o sentir de ser director (de alguns). Eu não sei se estou a ser 
justo. Admito perfeitamente... 

E.: Ainda não tenho uma ideia clara sobre quem são as pessoas. Não sei. Ainda não fiz 
esse estudo. Estou a fazê-lo. Agora vou fazê-lo. Mas, o que me interessa saber, eu 
vou escolher 15 pessoas daqui, saber quem elas são e depois conhecer o universo em 
que se integram. Mas aquilo que me tem sido dito por outros directores (e isto não tem 
nada de científico, é apenas a representação que as pessoas têm de si e dos outros), é 
que a maioria dos directores de centro foram seleccionados por última escolha. Isto é: 
não digo nos grandes centros, mas na maior parte dos centros periféricos e do interior 
foram seleccionados, porque ninguém queria aquela função. Os "catedráticos" (entre 
aspas) não queriam aquela função. E, se havia alguém a queimar eram aqueles que, 
enfim, não teriam nada a perder no exercício da própria função. Isto foi o que me foi 
dito por alguns directores. Não tenho... Eu também não conhecia o ensino secundário, 
nem o preparatório... Aqueles com quem eu tenho falado são desses níveis de ensino e 
portanto, conhecem-se mais entre si do que eu... Nas reuniões gerais verifica-se que 
há um grande conhecimento entre eles... E, portanto, dos 65, 7 que são do primário. 
De resto é tudo de outros graus de ensino. E a ideia que me deram foi um bocado essa: 
será que isso é verdade? Mas lá está, o perfil, isto é, nem sequer foi criadoo um perfil 
na maior parte dos sítios, nem que fosse à imagem da escola? Mas foi por uma forma 
depreciativa. Isto é: vai para ali aquele tipo que, enfim... 

R.: Acredito. Não tenho essa percepção, mas é um estudo a fazer. Eu acho que há outra 
coisa. Eu vou-te explicar ao que é que me refiro. Eu quando vejo que um director de 
um CF faz questão de publicar as pautas das acções de formação, com notas: com 
Muito Bom, Bom, Suficiente, Bom com Distinção, e tc . , quer dizer: por contraste, 
tenho que dizer que isso me repugna! Não sei se isto é puramente..., até pode 
puramente..., estatisticamente até pode ser perfeitamente irrelevante. 

E.: Houve muita gente que fez isso? 
R.: Não sei. É o que eu estou a dizer: admito até que tenha sido irrelevante. Mas o 

conhecimento que tive de uma ou duas situações destas fez-me induzir que há pessoas 
que, realmente, fizeram uma leitura muito escolarizada, muito institucional, muito 
hierárquica, muito administrativa do seu novo poder, quiçá até, afinal de contas, 
resultando em grande medida da conjugação arbitrária de factores que pouco teriam a 
ver com a qualidade do próprio sujeito. Agora, eu acho que há outro risco pior do que 
esse. Esta foi uma indicação que de dei para perceberes exactamente o que eu queria 
dizer. 

E.: O que eu queria saber é se estaríamos perante um indicador central de desvalorização 
da formação. Há vários indicadores que me levam a pensar que há, por parte das 
escolas, uma desvalorização desta vertente da formação. E isso é uma questão que 
depois podemos falar-claro. 

R.: Agora, há outra questão: que é a questão do perfil do director. Também é difícil 
distingui-lo nas condições em que trabalhamos. Isto, para mim, tem sido um 
problema... eu já discuti isto com alguns colegas por oposição a eles. Eu acho que se 
criou um clima, aliás compreensível, de que, em determinado momento, o centro era o 
director do centro de formação. Assim é, de facto. As obrigações, o conjunto de 
obrigações a que fomos obrigados a responder para conseguir que isto começasse a 
andar e que o centro subsistisse e fizesse acções de formação (não é?), nas condições 
impostas pelo C.C., pelo FOCO, etc. (sabes disso tão bem como eu...), o carácter 
avassalador da situação fez com que alguns, logo ali, à partida, claudicassem! 
Compreenderam que era assim — abandonaram. Depois houve os que não 
abandonaram e, ao não abandonarem (foi um pouco também o que se passou comigo e 
se passou com muita gente) assumiram como que uma espécie de desafio quixotesco! 
Quixotesco, neste sentido: entramos num verdadeiro mundo onírico, durante... 

E.: ... O que será a educação senão isso?... 
R.: ...Pois. É um bocado isso. A gente entrou, passaram uns meses e de repente 

começámos a lidar com coisas de que nós não sabíamos nada, nós não sabíamos nada 
do FSE, nem de contas, nem de formulário de saldos, nem de formulário disto..., não 
tínhamos ninguém, estávamos sós!..., nem tínhamos que saber nada disso, etc., mas 
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a ideia era esta: para isto sobreviver, das duas uma: ou eu claudico e a coisa vai ao ar 
(aconteceu; isso aconteceu num ou noutro caso; por exemplo, em Espinho, o director 
percebeu que era assim, claudicou e durante aquele ano o centro foi ao ar; agora penso 
que estará a reiniciar-se mas, na verdade, afundou-se. Não sei se terá havido mais 
situações, mas..., pelo menos houve outras pessoas que se foram embora e que 
depois, enfim, foram substituídas. Tu sabes disso. E então depois houve aquele... 
penso, essa experiência foi a que eu partilhei com mais pessoas. Como nós decidimos 
ficar isto tem que aguentar! E então suportamos..., tomámos às costas um fardo 
inconcebível! Para o qual não estávamos, de modo algum, preparados..., que nos 
colocou perante responsabilidades novíssimas, até sob riscos graves! Que nos obrigou 
a estabelecer relações..., que está claramente estabelecido, que é o CD., que é a 
secretaria, que é como as coisas funcionam... A gente irrompeu por essas relações 
formais, tivemos que inventar, claro em alguns casos com dificuldades e 
insucessos..., tivemos que inventar novos quadros de relações; de repente, toda a 
gente ficou baralhada nos serviços administrativos, etc. E isto caiu tudo em cima de 
nós! E o perigo desta história toda é que esta nossa identificação pessoal com a 
sobrevivência do centro nos faça esquecer que a filosofia deve ser: que o centro deve 
sobreviver, mesmo que a gente se vá embora! E esse foi o problema que, a partir de 
determinado momento, se me pôs e que me levou, até para ser franco, a distanciar-me 
da posição de algumas pessoas com quem, inicialmente, partilhei esta..., este expresso 
de... E, a certa altura, comecei a compreender: mas realmente tem que ser assim? 
Realmente é preciso fazer trabalho; mas a partir deste momento o meu trabalho tem que 
ser claro e as coisas, mas tem que ser construir as coisas de forma a que, se eu amanhã 
quiser ir embora..., ou que se amanhã me quiserem mandar embora (o que também é 
legítimo!); também não faz sentido que eu..., também é um pouco isso: que diabo, eu 
é que dei aqui no duro, etc., quer dizer: a certa altura, é fácil criar um clima de que isto 
já é um bocado nosso! Não é? Pronto: eu penso que qualquer um de nós, 
pessoalmente, é capaz de passar por esta fase; eu neste momento, sinceramente, a 
minha preocupação é mesmo essa; é: fazer o meu trabalho pessoal, mas orientado para 
a construção de qualquer coisa que possa, que eu saiba, que tem uma estrutura tal que 
eu saiba que se for embora, efectivamente pode ser assumida por alguém, com outro 
perfil pessoal, eventualmente com outros planos, mas que a coisa em si, a estrutura em 
si, está apta a funcionar e não depende de mim para funcionar. E para te ser franco eu 
acho que esse é um perigo enorme que pesa sobre quase todos os CFs neste momento. 
É que neste momento - parece-me, não fiz nenhum estudo... tu verás, estarás até em 
melhores condições de testar empiricamente, mas esse parece-me mais... — do ponto 
de vista dos directores de centro (tu já participaste comigo), o grande medo vem de 
cima, não é?: do Foco, do ME, ai se a ministra decidir! Quando se falou nas alterações 
ao RJ estabeleceu-se logo um clima generalizado de pânico. Quer dizer: o grande medo 
é..., vem do exterior. Como se fosse do exterior que viesse a grande ameaça. Eu 
penso que neste momento, na fase a que os centros chegaram (que, apesar de tudo, os 
CFs assumiram compromissos, até compromissos financeiros que são relativamente 
duradouros e que, por sua vez, geram inércias; inércias, que têm que gerar 
permanências! O ME não pode chegar aqui, hoje, e dizer assim: o centro acabou. Está 
bem: e então quem é que faz as compras? Quem é que trata dos financiamentos? Até, 
se não fosse por mais... 

E.: Até noventa e nove dificilmente lhes mexem... 
R.: Exactamente. Pelo menos há inércia. Ora bem: depois compete-nos a nós..., o 

problema é exactamente o 99..., quer dizer: é criar, justamente, um sistema de inércia 
que permita que 99 não seja o corte final. Agora, mas o que eu ia dizer é que me 
parece é que o grande perigo..., eu, pelo menos, pareceu-me detectar isso, na reacção 
de algumas pessoas... 

E.: ... estão agarradas a uma posição ... 
R.: ...É que as pessoas se agarrem... e agora já não digo isto no sentido negativo — é: 

identificarem-se o modos faciendi como a gente levantou isto, levou a que isto se 
tornasse uma coisa nossa, um filho nosso. De tal forma que no momento em que a 
pessoa pensa, porque não é possível, penso eu, num quadro deste tipo manter uma 
curva permanente..., há outras coisas para fazer; qualquer um de nós quer outras 

2 7 5 



coisas para fazer e a certa altura pode querer abandonar isso..., ou, à primeira 
contrariedade, também: e esta nossa remodelação? Novo Foco? Traz contrariedades 
em relação às nossas primeiras expectativas! São contrariedades! Se nós fizermos uma 
leitura objectiva, apesar de tudo, não são aquele cenário dantesco que nos começaram 
a desenhar nos primeiros meses de 94. Quer dizer: são contrariedades, são limitações, 
correspondem nitidamente a intenções políticas de uma outra organização que conduz a 
limitações dos centros. São contrariedades. Mas são contrariedades ainda assim 
geríveis. Não é ? 

E.: Simplesmente se, com o tudo, forem passageiras! 
R.: ...Passageiras... Quer dizer: e vejo com alguma preocupação que algumas pessoas..., 

quer dizer: à primeira confusão sintam, digamos, como que sintam a título pessoal 
essas contrariedades. E portanto a sua tentação é: frustrados, irem-se embora e, 
digamos, no este irem-se embora afundarem o próprio centro. No sentido de deixarem 
as coisas de tal forma que o outro que venha tenha de começar, outra vez, tudo do 
princípio. Ora, se assim for, se um movimento deste tipo se generalizasse, 
provavelmente, o que ia acontecer é que a rede de CFs, mais do que explodir, iria 
implodir. E eu tenho esse receio; para te ser absolutamente franco, eu tenho esse 
receio. 

E.: No exercício das funções de director, de entre as questões que te vou colocar, quais as 
que tiveram uma importância decisiva nessa acção? (...) 

R.: Sem dúvida, a experiência profissional como docente. Também, numa fase inicial, foi 
muito importante a reflexão produzida no grupo de pares. Acho que, na fase, muitos 
dos esquemas que fui construindo eu desconfio que tiveram muito a ver com isso. Se 
estivesse só as coisas teriam sido difernetes. Depois, a experiência no domínio da 
formação de professores. Como te disse, a minha não era (foi alguma), mas não era 
significativa; não tinha sido suficiente para construir... nesta hierarquia... A 
experiência académica (depende do que se chama experiência académica...) 

E.: As duas vertentes: o próprio curso de formação inicial, que tipo de bagagem é que te 
deu para assumir uma coisa deste tipo e... 

R.: Eu penso que a natureza da minha formação académica... A minha formação 
académica nesse sentido, mas não tal como ela terminou na data em que eu acabei. A 
Comissão Pedagógica teve menos. 

E.: Há muitas pessoas que tem formação na área das Ciências da Educação dispersa. 
R.: Sim. Sim. Sim. E era o meu caso. E era o meu caso. Embora eu pense que, por 

exemplo, o facto de ter formação, para ser franco, o facto de ter formação em 
Filosofia..., um determinado tipo de formação em Filosofia, me fornecia e fornece 
quadros que, apesar de tudo, me permitem estruturas que me permitem enfrentar 
problemas diversos, mas dessa natureza com alguma solidez teórica. Acho que posso 
dizer isso. Na Comissão Pedagógica não tanto...; não porque eu seja daqueles que 
ache que a CP. que é um obstáculo; pelo contrário; mas na CP. eu é que tenho tido 
que desempenhar o papel de..., é o inverso: não tanto a reflexão na CP que estrutura 
as minhas decisões, mas foi mais o contrário. 

E.: Neste momento vais construir algum projecto de formação? Ou tens alguma ideia 
clara, já, sobre o projecto de formação para o fututo? Quando entregaste as 
candidaturas não entregaste nenhum projecto? 

R.: Não. Agora não. Ora bem, eu tenho... Eu tinha um projecto relativamente estruturado 
para 1994. Em 1993 foi aquilo que se viu: foi um menu de acções. Em 94, com parte 
desse menu que vinha de 93 e com, digamos, já alguma procura mais sistematizada., 
quer em termos do conhecimento das necessidades dos professores, quer em termos 
do conhecimento dos recursos humanos que entretanto fui conhecendo (não é?); com a 
própria prática, construí um projecto, enfim que já era mais integrado...; pelo menos, 
para mim, tinha coberto, por exemplo, se fosse aplicado tal como estava concebido, 
permitiria que os professores circulassem rotativamente entre uma formação no 
domínio das ciências da educação, genericamente; no domínio das metodologias, das 
didácticas e no domínio das tecnologias da comunicação, etc.. A ideia era essa. Em 
1994, a ideia era construir um plano que permitisse, também articulado com um 
modelo de inscrição e de selecção dos professores que de alguma forma, assegurasse 
que, por exemplo, num prazo de cinco anos cada professor teria tido oportunidade de 
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frequentar uma acção de formação — e estamos a falar destas acções de formação (não 
é?) ...Bom: em 1994, o plano refundou-se, como tu sabes, porque não houve 
programa FOCO. Portanto, chegamos ao fim de 94 e dizem: arranjem lá qualquer 
coisa para a gente fazer; com critérios completamente novos; prioridades redefinidas de 
todo o modo; portanto, o que saiu foi..., pronto: um grupo de acções, esse plano foi 
aprovado na Ia Fase, mas por razões... O facto de terem sido aprovadas por razões 
verdadeiramente extrínsecas ao centro — apenas tinham a ver com aquilo que o FOCO 
considerou prioritário — e mesmo as acções propostas para 94, dado o novo quadro 
de prioridades, reproduziu-se um pouco uma situação similar à de 93. Agora, já com 
um melhor conhecimento dos recursos, quem são os formadores, onde é que eles 
estão, etc., quais são as prioridades e vamos, pronto, tentar aqui construir um menu 
de acções de formação que possa, minimamente, passar pelo crivo que o programa 
FOCO nos propõe. Portanto, objectivamente, não há plano de formação. Ou, quer 
dizer: plano de formação no sentido que ele tem, não há. Agora eu queria realmente 
construir um plano de formação para o 2° Ciclo do centro. Esse, queria mesmo 
construí-lo, independentemente de qualquer que seja a orientação conjuntural do 
Programa Foco. Quer dizer, queria construí-lo de forma a poder ter as duas coisas: 
ajustá-lo às orientações conjunturais do ministério, por um lado; para isso ele tem que 
ser suficientemente alargado, irregular e flexível... E, por outro, contenha 
modalidades (e esse é que é fudamental...), contenha modalidades que até este 
momento ainda não foram experimentadas, modalidades que, de alguma forma, sejam 
paralelas ou periféricas em relação ao sistema institucional tal como está regulado pelo 
RJFCP. E que permitam, digamos, a circulação de um outro tipo de formação que o 
ideal seria que se articulasse com esta. Era esse plano que eu queria construir e é isso 
que eu vou tentar fazer durante este ano. Só que nós..., é este o problema: nós não 
sabemos exactamente ainda — conhecemos o novo RJ, mas não sabemos exactamente 
como é que o novo Conselho Científico-Pedagógico nos vai pedir a acreditação do 
centro. 

E.: É igual. Obriga-te a ter um projecto. 
R.: .;. Vai ser a mesma coisa? Quando é que temos que fazer isso? Já tens ideia? 
E.: É agora. No fim de 95. 
R.: No fim de 95, não é? 
E.: Ou então quando começar o novo mandato. 
R.: A ideia que eu tenho é essa (não é?). 
E.: Há uma ideia de que o projecto decorre por cinco anos. A lei diz que é três e 

corresponde a cada mandato (não é?). Mas podem vir a exigir um plano por cinco 
anos. Se assim for, um projecto desse tipo é um projecto meramente economicista... 
Não é isso que diz o RJ. Mas tu achas que, tendo em conta o RJ..., a ideia que eu 
tenho do RJ é que, de facto, é uma tentativa de cerco, de cerceamento da autonomia 
dos CFs e das escolas, apesar do discurso ser oposto, a retórica aponta para outras 
direcções. No entanto, a ideia que eu tenho e até pelas prioridades e a ênfase que 
colocam nas prioridades (Mas também no primeiro ano tinham prioridades; não as 
levaram foi à letra!). 

R.: ...Sim, sim, sim. 
E.: ...Neste momento e tendo em conta também as experiências que conheço de outros 

países, os CFs, aqui, foram criados para gastar dinheiro e para dar créditos (não é?). 
Isto nem sequer é uma inferência ou uma interpretação. Foi dito assim mesmo. Os 
centros surgem para isso mesmo. Porque senão não tinham surgido e com a força com 
que surgiram, por oposição às universidades e aos difernetes poderes instituídos. 
Outros interesses se levantaram para eles serem criados. Qualquer proposta que se 
centre em projectos de professores tem muita dificuldade em passar! Não sei se terei 
grandes hipóteses de construir um projecto que possa coexistir com esta prática e com 
estes normativos. 

R.: ... A minha convicção é que esse tipo de formação não pode existir. E, portanto, que 
a única hipótese é (e é essa a minha aposta: eu estou a tentar construir as condições, até 
físicas, que muitas vezes são importantes, serve de circulação física até, de acesso às 
coisas até físicas...) Eu penso que esse tipo de formação tem que ser auto-formação. 
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Tem que emergir fundamentalmetne da vontade daqueles grupos de professores e tem 
que ser paralelo ao sistema da formação formal, tal como ela é regulada... 

E.: Tens que criar uma certa independência do FOCO?... 
R.: Exacto. É isso que eu quero dizer. Essa é a grande aposta. E difícil! Porque, claro, os 

professores têm que fazer aquilo obrigatoriamente e depois ainda ter que... Fazer outro 
tipo de formação é difícil! Agora se houver condições, se houver ideias relativamente 
estimulantes, mas as ideias aqui só são estimulantes se encontrarem pessoas já, de 
alguma forma, estimuladas para isso. Também na formação de professores isto 
sempre foi assim um pouco (não é?). O primeiro grande impulso acaba..., ainda que, 
às vezes, factores externos, sejam importantes para desencadear... é a..., são os 
factores internos, da experiência pessoal, etc., que realmente levam as pessoas a... E 
em todas as escolas há. Feitas as contas, em todas as escolas há pequenos grupos de 
pessoas, grupos de qualidade centrados sobre práticas, sobre actividades, estudos, 
etc. Só que estão dispersos. Perdem-se. Nada disso é acreditado e creditado. 

E.: Não, não.,não. Consegui acreditar coisas dessas. 
R.: E tu conseguiste! Pois. Mas isso, que decorre informalmente não é creditado. Porque 

não há nenhum limite para acreditação dos formandos. Não há. Mas não é financiado. 
Agora, mas aqui o que vai ser preciso é jogar..., é claro que uma das armadilhas deste 
sistema foi justamente que nós podíamos..., nós podíamos, enfim, jogando com o 
fluxo financeiro do FOCO e jogando com a acreditação, nós podíamos chegar a um 
momento (por exemplo, com os tais 2 mil contos que me sobraram), eu podia 
perfeitamente pôr um projecto, desde que estivesse acreditado, era acreditado e desde 
que não necessitasse do programa FOCO para o financiar. Só que eles agora 
transformaram os serviços do programa FOCO em serviços do Conselho 
Coordenador. Na prática, fecharam... 

E.. É capaz de ser transitório, isso... 
R.: ... Achas que vai? Pronto. Essa é a minha dúvida. Isto é: se o C.C. encaixa com o 

FOCO, então não temos saída, porque evidentemente só é financiado o que é 
acreditado e só é acreditado o que é financiado. 

E.: Essa era a ideia da ministra. Só que o C.C.F.C.P. não me parece que alinhe nessa 
ideia. 

R.: Exactamente. Não vai nisso?... 
E.: O C.C.F.C.P. já está a montar a sua equipa e será o responsável pela acreditação, tal 

como a define o RJ que, em nenhum local refere que só é acreditado o que é 
financiado. 

R.: E que se isso for assim é uma oportunidade, não é? Porque nós podemos... Aliás, até 
politicamente faz sentido. Uma coisa é o financiamento comunitário e o Estado 
define... Vamos lá a ver se a gente se entende: estas prioridades... isto é uma asneira 
de todo o tamanho! Revela uma ignorância absoluta de tudo quanto é... Esta forma de 
definir prioridades e dizer que as didácticas é que são importante e não sei quê... 

E.: Mas há uma correspondência positiva entre esse sentir, esse senso-comum do 
Governo e o senso-comum das escolas. 

R.: Pois! É o senso-comum! É o senso-comum, aliás, as política..., neste momento, a 
política do ME é a política do senso-comum. Aquela senhora, a gestora nacional do 
FOCO (lembras-te da introdução da gestora nacional do FOCO?)... E o senso-comum! 
"Os meus filhos andam na escola; eles não sabem nada; eles vão para a televisão: pois, 
é preciso realmente...". E então: política do senso-comum, desastrosa porque ignora, 
digamos... o que é preciso é que os meninos aprendam Matemática, aprendam 
Português... E parte-se do princípio que se se fizer muitas acções de formação par 
professores de Matemática e muitas acções de formação para professores de 
Português, os meninos aprenderão mais matemática e aprenderão mais português. Os 
últimos a acreditar nisso, diga-se de passagem, são os professores de matemática e os 
professores de português! Pelo menos, os mais sensatos e os que fazem formação. Os 
outros não! Mas os que fazem formação, eu já percebi isso, aliás, os que fazem 
formação são normalmente — não quero dizer que sejam realistas —, pessoas que já 
têm experiência, etc., são exactamente os que mas acreditam nisso. E eu tenho aí uma 
acção de Matemática, e o formador é o primeiro a reconhecer que: "Está bem; isto é 
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importante; mas não é com isto..., quer dizer: não é focalizando, não é martelando 
aqui que... 

E.: E uma crença generalizada. Na maioria dos professores há uma crença que é por aí 
que as pessoas aprendem. Por isso é que saem da maioria das acções e no fim dizem: 
"Não consegui aprender nada! Não serviu para nada!" Porque as pessoas vão com 
essas expectativas. Portanto, há uma crença (eu chamo-lhe de senso-comum à falta de 
nelhor definição) que está muito enraizada na forma de estar das pessoas. 

R.:É. Isto corresponde a essa perspectiva. De todo o modo é legítimo que o Estado defina 
prioridades... 

E.: Conheces a experiência espanhola? 
R.: Não. 
E.: Os CFs, que têm uma experiência de cerca de 10 anos, têm uma prática extremamente 

centralizada e apenas executam as prioridades definidas pelo Governo central e 
provincial. Quase não têm autonomia. O perigo, no nosso caso, é que venha a 
acontecer o mesmo, mas de uma forma mais perigosa: é que os CFs portugueses estão 
nas escolas e possuem uma roupagem instituinte. Diz-se que são o resultado da 
vontade das escolas, localmente. 

R.: Eu acho que sim. A minha aposta era conseguir construir um... Eu acho que se 
deve... quando os directores, os professores em geral, reivindicam..., eu sempre tive 
uma posição muito... Tu estavas naquelas reuniões e assististe a isto: eu sempre tive 
uma posição um pouco distanciada em relação às reivindicações (e às vezes chegamos 
até a ter discussões em relação a isso; discussões ou... , talvez até te pudesse dizer 
agora o que é que eu penso; quer dizer: é difícil fazer sentir isto). Claro, nós sentimos 
direitos. Face ao trabalho que estamos a fazer sentimos direitos de reconhecimento. E 
reconhecimento que se traduzisse em coisas práticas, não é? Mas há coisas que, para 
funcionarem, têm que ser um pouco não reconhecidas. Porque o não-reconhecimento, 
pelo menos numa fase da vida das instituições, é também um não-controlo. 

E.: A questão que te coloco é esta: o exercício de um função equivalente tem 
reconhecimentos diferentes consoante seja exercida no âmbito da educação ou noutro 
sector qualquer. A educação é um sector depreciado, tradicionalmente. E isto leva à 
vulgarização. 

R.: Isso eu sei. Eu entendo isso. Eu sei isso. 
E.: Para montar o edifício da formação tem de haver know-how diferenciado e 

especializado. O que implicou e implica grande investimento pessoal. E isto não é 
reconhecido! 

R.: Sem dúvida. Quando eu falo em reconhecimento não era bem isso que eu queria 
dizer. Quando eu falo em reconhecimento era sobretudo... Aí estou completamente de 
acordo contigo e a reivindicação dos professores sempre foi legítima. E é legítima. Eu 
referia-me a um reconhecimento em relação aos procedimentos. Não sei se tu estás a 
compreender? Na lógica da relação de uma escola com a Direcção Regional, os 
procedimentos estão claramente estabelecidos! Há uma lógica de procedimento! E é na 
lógica do procedimento que se faz o próprio conteúdo. A própria lógica... É o próprio 
procedimento que faz o conteúdo. A forma é que faz o conteúdo. O problema tem duas 
realidades (não é duas formulações; tem duas realidades): há um problema que se põe 
aqui e há um problema que se comunica à DREN! São dois problemas distintos. 
Porque o procedimento é determinante. E o que eu reivindicava, sempre procurei 
reivindicar e sempre procurei chamar à atenção foi para a necessidade de nós 
mantermos..., isto é: a liberdade de procedimento. Isto é: de permitirmos que o 
procedimento não fosse..., quer dizer: ao exigirmos... É claro que o procedimento 
rotinizado e institucionalizado tem vantagens, não é? (Tu és das sociologias, tu sabes 
isso: nas organizações burocráticas, o Weber descreve isso exactamente como é que 
deve ser, os procedimentos estão ritualizados, é um conforto total. Tu sabes que dizes 
"A" aqui e 4 andares acima alguém ouviu "A" e repete e vem por ali abaixo. E é assim 
que funciona o sistema nesta sua componente. E o centro... e é claro: o centro também 
não pode sobreviver se não encontrar algum caminho de passagem, porque este é o 
sistema. Mas eu, às vezes, pareceu-me ouvir as pessoas reivindicar demais, demais..., 
quer dizer: sob a aparência de reivindicações de direitos (compreendes?), no fundo, 
reivindicarem, não é reivindicarem, era estar de alguma forma a pedir que, como efeito 
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secundário, que o sistema regulamente procedimentos. Procedimentos que deve ser 
bom que nos consigamos manter, digamos, relativamente paralelos e periféricos em 
relação aos procedimentos normais. 

E.: Isso é notório, mas essa é a postura dos professores e dos funcionários em geral. 
"Digam-me como é que se faz". Mas penso que uma questão não tem a ver com a 
outra. 

R.: Aliás, eu distingo... Ora para te dizer isto: é para distinguir claramente aquilo que eu 
referia e o que tu disseste e que me parece indiscutível, na minha opinião. 

E.: O teu projecto de formação, as linhas que definiste, é teu ou é partilhado por mais 
alguém, aqui na escola ou na CP.? 

R.: Bem: ele começou por ser fundamentalmente meu! Hoje, já é partilhado por algumas 
pessoas da C.P.. Algumas têm uma relação mais burocrática..., mas há umas 
pessoas..., as do Io ciclo, antes de mais, curiosamente. Mas aproximam-se mais. 
Talvez porque sejam, menos institucionais, não é? Agora já não é assim, mas 
inicialmente e por inércia a coisa ainda se mantêm. Eram os Presidentes dos CDs, não 
é? (como te recordas!) Enquanto os do Io ciclo eram os representantes. Mas eram 
professores. Não tinham cargos institucionais. Tenho a impressão que, por isso... 

E.: Não é por isso. Tem a ver com outras questões. É um grupo mais aberto do que os 
outros... 

R.: É... Senti-os mais participantes. Depois também já há uma ou outra pessoa... 
E.: Até porque o movimento pedagógico ao nível do Io ciclo, em todo o mundo, tem 

muito mais..., tem história. Apesar de haver alguns estereótipos culturais que 
tradicionalmente foram criados. O que é um facto é que são pessoas muito mais 
abertas à inovação e a tudo o que vem de fora. 

R.. Claro. Se bem que isso é uma coisa que se observa espantosamente na oferta de 
formação. 

E.:Ea escola primária é uma coisa que mudou muito. Quem andou, como eu, na escola 
há cerca de 30 anos (e o que passei nessa escola primária); entrei há cerca de 15 para o 
ensino e olhando para trás e vendo o que é hoje, verificamos uma mudança 
impressionante. E penso que não foi um processo intencional. Não foi uma mudança 
intencional. Isto é: a gente quando quer muda-se. Não. Foi uma mudança que a 
própria sociedade conseguiu introduzir em relativamente pouco tempo na escola. O 
que não aconteceu nos outros ciclos. Penso eu. 

R.: Notei isso. Sobre o plano de formação. Tenho alguém a ajudar-me. Na Comissão 
Pedagógica há um pequeno grupo. Os primeiros imediatamente mais motivados foram 
esses. 

E.: Aliás, em vários centros eu vejo que muitas das acções que conseguiram levar para o 
terreno foi para o Io ciclo (em 94). No meu centro, a grande oferta foi para o Io ciclo, 
que se mobilizou em peso em torno da formação. Não sei se isto é um indicador. Há 
uma maior segurança na oferta de formação para o Io ciclo. O que se verificou no meu 
centro é que foi possível pensar-se a formação, ao nível do Io ciclo, em termos de 
animação das escolas. 

R.: Entretanto, aquilo que fui procurando fazer (e penso que consegui fazer isso) foi, a 
partir do próprio capital humano que decorreu do recrutamento de formadores (há 
formadores e formadores) e essa, uma das minhas grandes preocupações foi 
identificar aqueles que, para além de virem fazer uma acção de formação, no final 
receber umas coroas e pouco mais (e há aqueles que o fazem — é legítimo), identificar 
aqueles (que os há, também) com outras preocupações. E neste momento já tenho, já 
partilho, já há um conjunto... Ainda não está devidamente..., eu só estou..., eu estou 
aqui, digamos, numa fase de acabamento funcional, mas já tenho efectivamente um 
grupo de pessoas que, de forma (como é que eu diria?) gratuita (gratuita, no sentido, 
isto é, que vem delas), vem naturalmente da sua disposição para isso, para de facto 
partilharem a construção de um plano de formação. Eu, pelo menos, neste momento, 
tenho essa impressão. 

E.: Mas a oferta actual foi construída por ti? 
R.: A oferta actual foi construída por mim com base... Bom: este ano, com base já no 

contacto dos formadores conhecidos. Mas foi por mim e foi em 15 dias! Para a 2a fase 
foi em 15 dias e com algumas foi..., bom: eu tinha um ou outro projecto que tinha 
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aparecido e que estava aí na gaveta e com outros eu telefonei-lhes, falei com os 
formadores "Olhe, meu caro, você tem esta formação e isso acredita-o para fazer 
formação nesta área; você tinha esta acção de formação mas o programa FOCO não 
financia isto; se você quiser colaborar este ano, olhe: construa-me, apresente-me um 
projecto nesta área". Fiz vários assim! Quer dizer: neste sentido também eles 
construíram o projecto. Mas não é esta a lógica que colocavas... 

E.: Quais as maiores dificuldades ou obstáculos que sentiste ao desenvolvimento do 
trabalho no centro (não só o projecto)? Achas que conseguias dizer quais foram e a 
origem ? 

R.: Eu consigo. Até porque há dificuldades. Não é ? As dificuldades que decorrem da 
natureza do trabalho e essas, para mim, não são dificuldades. As dificuldades que 
fazem parte da natureza do trabalho eu não tenho que me referir a elas - ignoro-as. E, 
portanto, as outras são muito poucas. São de natureza infra-estrutural. Portanto, são 
as que têm a ver com a ausência de ... (inicialmente isso era...) uma estrutura física, 
de uma estrutura administrativa, capaz de... mínima..., também uma estrutura 
humana... Aguentar a diversos níveis a construção de uma coisa que tinha muitas... 
que, para funcionar, tinha muitas insuficiências. Para te ser absolutamente franco, esse 
foi o meu problema fundamental. 

E.: Quer dizer: não estás de acordo que a figura unipessoal do director do centro se 
mantenha, tal como está? 

R.: Não reflecti sobre isso. Eu nem estava a pensar exactamente na ideia de se constituir 
um conselho..., conselho directivo... Eu, para te ser franco, penso logo a níveis 
inferiores. Mais simples. É terrível ter que conceber um projecto de formação e ter que 
o dactilografar! Quer dizer, e ter que preencher o formulário! Já começo por aí. Quer 
dizer: precisava..., é claro que, teoricamente, a lei diz que os serviços administrativos 
da escola-sede são os serviços administrativos do centro. Só que, nos prazos, na 
lógica, na velocidade a que nós tínhamos que trabalhar, se eu entregasse efectivamente 
aos serviços administrativos essa componente do trabalho, tu sabes o que é que 
acontecia?! Acontecia que o projecto, pronto, ficava parado por ali num pantanal em 
que não há saída; as escolas têm imensas dificuldades; passaram aí, até recentemente, 
enormes dificuldades com funcionários. Portanto, não tinha nenhuma hipótese. E 
esse, para te ser franco, foi o meu problema fundamental. 

E.: ... Portanto, achas que seria necessário um stafe administrativo? 
R.: Um staff administrativo e uma estrutura física... repara: agora já existe, eu tenho aqui 

um computador, etc. mas no início, não havia nada! 
E.: Alguns directores colocam a questão de, para além do staf..., ou antes: põem a 

questão da personalidade jurídica. Tu também a colocars como condição sine qua non 
para o desenvolvimento do centro? O que implica uma autonomia financeira e 
pedagógica. Uma entidade paralela à escola ou supra-escolas. 

R.: Não tenho certezas sobre isso. Mas tenho dúvidas. Por um lado, é claro que vejo 
vantagens: se isto fosse independente e tivesse autonomia jurídica, o meu próprio 
quadro de movimentação era muito melhor, eu ia estar muito mais à vontade, etc. Mas 
também vejo todos os riscos inerentes ao facto: a possibilidade do centro virtualmente 
perder a ligação com as escolas; tornar-se em mais uma roldana entre as escolas e o 
sistema, de forma que..., não sei, não ponderei, não conheço a experiência espanhola 
e outras experiências ...) mas eu, se agora tivesse que decidir, era capaz de preferir 
que as coisas continuassem, apesar de tudo, como estão. O centro na escola. Agora, 
realmente, com... 

E.: Es estou a referir isto, porque a maioria dos directores com quem nos temos vindo a 
reunir, defende isto mesmo: uma independência em relação às escolas. 

R.. Ai é? Eu não. Ou melhor: não é eu não. Não digo que não possa vir a ser convencido 
de que seria o melhor caminho. Mas as dúvidas que tenho em relação a isso levar-me-
iam a dizer que neste momento eu preferia não arriscar nesta direcção. Agora, gostaria 
que o ME realmente podia ter feito isso, dizendo: "Bom: a escola tem um CF.; o CF. 
está a fazer formação; está a responder a necessidades que são nossas e que o próprio 
sistema colocou; está a fazer trabalho para nós — no fundo é isso: a escola, através do 
CF está a fazer trabalho para o ME, por objectivos que são objetivos do ME e do 
sistema... e, portanto, eu teria visto com, teria sido o mínimo que se poderia exigir, é 
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que o ME chegasse aqui, pusesse aqui um funcionário administrativo a trabalhar para 
o centro; chegasse aqui e tivesse colocado aqui um computador, enfim, o mínimo! 
Não era aqueles 200 contos, que não foram nada; quer dizer: o ME não nos deu nada! 
E estamos a falar das dificuldades e naquele primeiro ano o carro andou à frente dos 
bois... Essa, para mim, foi a pior dificuldade. E não foi só a dificuldade técnica como 
foi, no fundo, a dificuldade psicológica. Porque, verdadeiramente, várias vezes o 
funcionamento das coisas esteve próximo do colapso. Porque, a certa altura, não era 
possível articular os dois movimentos e, por vezes, a coisa podia ter colapsado e dizer 
assim: olha, pronto: não dá! Desisto. Não posso mandar os papéis e, portanto, não 
vão! Podia ter acontecido. E acho ainda que, neste momento, apesar de tudo, pronto: 
agora os centros, agora o ME já vai dizer que os centros já se dotaram de equipamento 
e que o próprio centro..., pronto, está bem e é verdade... passamos, sobrevivemos ao 
Io ano... Agora: pessoal administrativo mínimo, isso eu penso que... Agora, no outro 
plano, no plano da concepção e organização e formação: eu preferia manter um modelo 
mais informal de formação. Isto é: o director do centro e o director do centro com..., 
pronto: com aquele, naquele modelo de que te falei, com aquelas pessoas que, pela sua 
dinâmica na escola, vão e vêm, mas sem criar..., compreendes? Até porque, pelo 
facto... Fulano passou a fazer parte da comissão directiva do grupo! O centro tem que 
ter uma comissão directiva estável. Até aí não há dúvidas. Não é? Mas agora, dizer 
que essa direcção estável são 5 pessoas. Significa que cada uma essas 5 pessoas, 
durante 2 anos têm que estar ali. Não é? Isso é o modelo do CD. Faz sentido. Mas na 
formação não faz muito sentido. Porque as pessoas têm... quer dizer: os seus 
interesses são voláteis, etc.; sei lá: eu tenho aqui dentro um colega que é muito bom 
nos audio-visuais. Organizou-me aí os cursos todos em termos de audio-visuais, etc. 
E assegurou-mê isso. Mas amanhã chega aqui e diz-me assim: "Eu agora preciso de 
fazer uma acção de formação de 120h; portanto, agora, durante meio mês não venho 
cá!" É lógico: sim, senhor, não vem cá. Aliás, até faz perfeito sentido. Vamos resolver 
o problema de outro modo. Portanto, penso..., eu sinceramente preferia (e era para aí 
que estava a apontar), eu preferia construir um modelo informal de relação com 
pessoas motivadas para este trabalho, mas que não fosse demasiado vinculativo; 
porque tudo o que é demasiado vinculativo acaba por criar rotinas... 

E.: Mas aquele modelo que estava instituído na lei e que era a redução de horário para 
algumas pessoas, negociado anualmente? 

R.: Isso acho uma possibilidade. Anualmente: olha, aí está. Por exemplo: este ano e 
assim, etc. 

E.: Permitiria, talvez, diversificar o tipo de respostas ou de propostas que o centro 
pudesse construir? 

R.: Sim, sim. Mas eles queimaram-nos essa hipótese. Isso era... Eu cheguei a pensar 
nessa hipótese. Aliás, o meu primeiro raciocínio era esse. Eu comecei a ver aquelas 
pessoas e a pensar: "ora bem, vou chegar a Julho e vou solicitar à DR ou através das 
escolas que, ao abrigo do decreto xis, estas pessoas tenham xis horas de redução para 
o CF. Entretanto a coisa ardeu... 

E.: Mas eu penso que, apesar de tudo, é possível criar isso, mesmo sem essa 
possibilidade legislativa. Há pessoas nas escolas capazes de fazer isso; é evidente que 
o grande obstáculo que eu vejo é a questão do pagamento. Porque as pessoas hoje 
exigem pagamento, tendo em conta a lógica existente. E nós não temos dinheiro para 
pagar esses serviços. Ou podemos não ter. 

R.: Eu tinha intenção... É por isso que estou preocupado com este PRODEP de agora, 
não é? Claro, sobrou algum dinheiro. A minha intenção era manter um plano de 
actividades paralelo, envolvendo essas pessoas, com uma verba acordada em CP. e 
se pudesse manter uma remuneração que, não sendo muito significativa, fosse 
efectivamente... já nem digo que fosse compensadora, mas que pelo menos, fosse 
gratificante para as pessoas que façam trabalho. Por que isso..., isso até acho muito 
importante. Que as pessoas prestem um serviço e que efectivamente possam (se 
fossem bem remuneradas, melhor seria), mas que pelo menos tenham um mínimo de 
gratificação correspondente. Agora entendes que tudo é por carolice, quer dizer, isso é 
de facto desmotivante. 
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E.: No meu centro surgiram vários grupos de trabalho que depois não avançaram por falta 
de verbas. O boletim do centro surgiu assim. Mas houve outro tipo de grupos que 
funcionaram, não de apoio ao desenvlvimento do centro, mas em termos de formação 
pessoal. Integraram mesmo o plano de formação. As acções foram acreditadas, as 
pessoas funcionaram entre si; o grande problema que surgiu foi a questão da 
orientação da acção, isto é, a legislação exige que exista sempre um formador. E havia 
grupos que não sentiam essa necessidade, dado que essa função era exercida no 
interior do grupo de uma forma não-formal e conforme a natureza das situações e das 
pessoas envolvidas. E agora, com as alterações ao RJ, esta questão agravou-se! 

R.: E então a última circular é mal escrita, acintosa, corresponde a uma usurpação de 
poderes, uma coisa escrita pela Directora do Foco directamente do Gabinete da 
Ministra... 

E.:... Dizem que o fizeram por orientação do Conselho Científico... Será verdade? Em 
termos processuais existem aqui vários equívocos... A regulamentação daquelas 
questões são da responsabilidade do Conselho e nunca do Foco! 

R.. Eu acho que sim. Desde que o Conselho Científico Pedagógico não se torne uma 
instituição..., no fundo, numa espécie de apêndice do Foco. Se assim for então 
ficamos cercados. 

E.: Sentes que a tua prática esteve sempre muito próxima das ideias que defendias ou, 
devido aos obstáculos que citaste, há uma grande discrepância entre a prática que 
defendes e a prática que tens tido? 

R.: Acho que esteve sempre suficientemente próxima, apesar de todas as dificuldades. E 
se me tivesse distanciado para lá do limiar de tolerância, já não estava cá. 

E.: Sentes que há alguma diferença na implementação do projecto de formação nas outras 
escolas que constituem o centro, do que na escola-sede? Isto é: há mais facilidade de 
entrar e desenvolver esse projecto, por exemplo, centrado em grupos (a tal formação 
paralela de que falavas há pouco — que seria potencialmente instituinte, digamos 
assim), entra mais facilmente na escola-sede, devido ao contacto que tens com os 
professores da escola, ou entra assim, no geral, para toda a gente? Notas diferenças? 

R.: Eu penso que entrará mais facilmente nas escolas das pessoas (dos directores). Mas 
ainda é qualquer coisa que tenho de testar. 

3a Parte 

E.: Pensas candidatar-te em 1995? 
R.: Neste momento, admito. 
E.: Tens expectativas? 
R.: Tenho expectativas. Correspondem, no fundo, àquele quadro que te desenhei. A 

menos que houvesse alguma alteração (o meu receio são sempre aqueles papéis que, 
de repente, vêm lá do ministério...) que me fizesse sentir que a nossa independência e 
a nossa capacidade para tornear as dificuldades se perderia por completo (e isso ainda 
pode acontecer, é óbvio; mas penso que, enfim, agora estão esgotadas...), a menos 
que acontecesse isso, eu neste momento veria com gosto a capacidade de levar a uma 
fase mais adiantada este projecto. 

E.: Até porque este primeiro triénio foi perfeitamente cortado. 
R.: Exactamente. Isto não chegou a constituir uma verdadeira unidade. 
E.: Nem dá para fazer uma avaliação. 
R.: Exactamente. 
E.: Mantinhas o mesmo esquema conceptual, se te candidatasses? 
R.: Há coisas que mudarei. 
E.: Queres especificar? 
R.: (Pausa) Há, sobretudo, uma coisa que tem de mudar. Não é? Mas para isso implica 

que eu construa um instrumento, que eu encontre gente capaz de me ajudar a construir 
um instrumento correcto de leitura das necessidades de formação das escolas. 

E.: Acreditas nisso? 
R.: Não sei se isso é possível. A mudar teria que ser aí. Porque essa é que é... 
E.: Só para me situar um pouco: há a visão clássica da análise de necessidades que passa 

pelo ministrar de inquéritos... 
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R.: ... Sim, sim, sim. 
E.: ... E isso, normalmente, os questionários que são feitos, para além de induzirem 

determinadas respostas, pouca informação nos dão e legitimam os chamados planos de 
formação. Penso que qualquer um de nós está em condições de saber as respostas 
antecipadamente. 

R.: Exactamente. Não é preciso perguntar. Não é disso que eu estou a falar. 
E.: Mas se a formação tiver outro tipo de organização, se for mais centrada em projectos, 

for mais centrada na vida dos grupos a análise decorre dos problemas sentidos — a 
chamada análise de necessidades em fromação... Portanto, aí é capaz de ser um pouco 
diferente, não achas? 

R.: ...E é disso que eu estou a falar. Das necessidades, não num sentido... Isso era mais 
reprodução teológica... "Quais são as áreas que preferes?" "Didáctica...") 

E.: ...Mas é isso que eu vejo no terreno!... 
R.: Mas isso não interessa muito, não. Eu era as necessidades, isto é pronto: eu dei o 

chavão, não é?), de facto as disponibilidades e as motivações e os campos de 
motivações e disponibilidades existentes nas escolas. Poder detectá-los e ter 
capacidade de resposta para eles. Porque sinto que os há; a gente vai às escolas, eu 
vou às escolas e sinto que há assim..., pronto: tu sentes que há campos neutros, 
mortos. Gente que..., pronto: já..., isso nem tem a ver com a idade sequer, embora 
isso também seja um factor, mas uma vida profissional já..., gente que já saltou para o 
limbo, portanto, não vai sair dali a menos que... Há milagres, etc. Há campos mortos, 
alguns; há campos de resistência activa, não é? São mortos, são vivos, mas é de 
resistência... Depois, há campos que se percebe, campos sociais, grupos..., 
experiência, etc. E isso é que eu queria detectar! E isso eu queria fazê-lo, não só do 
centro para os professores, mas do centro para as escolas; de forma, no fundo, a 
tornar as próprias escolas conscientes da existência deles. E isso é que me falta fazer! 

E.: Os formadores de que falaste há bocado são das escolas associadas? 
R.: Grande parte; grande parte, sim. E é com esses que eu conto mais. 
E.: Isso pode ter a ver uma coisa com a outra? 
R.: E isto pode ter a ver uma coisa com a outra. Mas isto não é fácil fazer. Depende 

também como corram. Quer dizer: se as coisas agora também correrem normalmente 
em termos de financiamento... Também, às vezes, estas coisas dependem disto. Se 
correrem normalmente, se..., pronto: se as coisas, repeitem os prazos, etc., pronto, as 
coisas correm e uma pessoa tem tempo para... Agora, se somos submetidos àquelas 
súbitas acelerações de informação e de contra-informação... 

E.:... Pelo menos as coisas estão mais claras neste momento... 
R.:... Pelo menos, aparentemente, estão mais claras e a gente sabe o que é. Portanto, se 

assim for, eu acredito que consigo fazer isso. Aliás, é o meu trabalho para os 
próximos meses; até ao final do ano lectivo, seria esse trabalho. 

E.: ... Portanto, a estratégia seria um pouco tentar perceber a vida das escolas. É isso? 
R.: Exactamente. 
E.: Essa é que seria a estratégia de fundo? 
R.: Exactamente. Contactar os Conselhos Pedagógicos. O que é que há nas escolas? O 

que é que lá se faz? Há grupos que reúnem? Reúnem para quê? Fazem isto, fazem 
aquilo... já lhes perguntaram o que é que eles gostavam? Isso acontece, não é? A gente 
chega às escolas e vê pessoas à volta de uma mesa e tal, tira isto daquele... 

E.: É o que te falei há bocado. Quando lancei esse repto à CP., esta começou a falar de 
pessoas... 

R.: ... Eles até podem fazer coisas tão insignificantes como... "olha o que eu gostava 
agora, estamos aqui reunidos e o que eu gostava agora era poder ter aqui um vídeo 
para poder projectar uma cassete agora mesmo e não ter que fazer uma requisição, não 
sei quantos ...; até passa por coisas assim. Portanto, era esse tipo de leitura de 
necessidades que eu quero fazer. As outras, as outras, as formais, aquelas que o 
FOCO nos manda, essas já... 

E.: ... Quer dizer: tens expectativas positivas em relação à resposta que os professores 
podem dar e as escolas? 

R.: Tenho. Quer dizer: positiva, na medida em que acredito que existem esses números. 
Agora, não tenho ilusões que eles sejam muito representativos da massa global. Mas 

2 8 4 



acredito..., acredito que eles, só, por si mesmos, já merecem ser estimulados. Quer 
dizer: mesmo que os outros sectores, os sectores que estão mais atrasados e que estão 
menos motivados permaneçam, eu acho que aquelas pessoas que fazem alguma coisa, 
essas, por si mesmas, merecem ser estimuladas, merecem que uma estrutura lhes 
ofereça condições, perspectivas, etc. E também pode acontecer que sirvam de 
fermento. Às vezes, acontece. 

E.: Queria que me falasses agora e por último, para acabar, da tua formação. Disseste há 
pouco que, quando te candidataste pensavas que seria necessário desenvolver alguns 
domínios. Agora, com aquilo que experienciaste queria saber se, agora, neste 
momento, sentes necessidade de uma formação específica em alguns domínios e como 
é que a organizarias. Isto é: se seria as instituições do ensino superior a organizar essa 
formação; se seria organizada pela tutela com a colaboração das instituições do ensino 
superior ou, simultaneamente ou em alternativa, formação organizada pelo próprio 
grupo de pares. 

R.: Aquilo que eu gostava era que, de facto, pudéssemos organizarmo-nos como, 
enquanto directores dos centros de formação, como grupo de pares. E estabelecermos, 
a partir do grupo de pares, os protocolos e as interacções que nos parecessem úteis 
com as instituições do ensino superior que desejássemos fazer. 

E.: Mas como é que conceberias o próprio processo de formação dos directores? Em 
reuniões do género daquelas que fizemos... 

R.: Não chegamos a pensar muito nisso. 
E.: Chegamos a pensar num (Círculo de Estudos) 
R.: Eu conceberia isso. Eu era capaz de conceber uma coisa... 
E.: ... Recorrendo a formadores externos, eventualmente... 
R.: Exactamente. Identificando, sabendo nas áreas, fazendo a leitura das nossas 

dificuldades, das nossas carências, das áreas em que é preciso investir, identificando 
recursos humanos existentes... Eventualmente eu até nesse plano, curiosamente, até 
admitia fazer uma formação auto-financiada. Parcialmente auto-financiada. Isto é: eu 
estaria disposto a dizer assim: está ali um tipo que é muito bom! Sei lá: o Canário ou 
outro qualquer. Pronto: que seja bom nisto, convinha, de facto, que ele estivesse aqui 
2h connosco para a gente pôr isto a sério. Eu estou disposto..., eu estaria disposto 
(isto tem limites), mas eu estaria disposto num quadro de formação deste tipo a auto 
financiar a minha formação como director de centro de formação. Porque também e 
digo isto porque não acredito que o sistema, em si mesmo, financie ele próprio este 
tipo de formação de directores. Agora, se aquilo que vai acontecer é termos de 
frequentar um curso de formação na ESE para formação de directores, não vale a 
pena. 
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Protocolo de entrevista ao Director M (3o Ciclo e E.Sec.) 

A entrevista decorreu no gabinete do director e teve lugar após uma breve 
troca de impressões sobre o t rabalho que cada um de nós tem 
desenvolvido. 

E.: Que factores estiveram na base da tua candidatura a director do centro? 
R.: O problema, digamos assim, que foi a desistência do anterior director, que trabalhava 

aqui comigo e que era meu conhecido, portanto, e que já tinha acompanhado todo esse 
processo durante bastante tempo com ele, portanto, o nascimento disto tudo. E dessas 
conversas ele disse-me que mesmo devido à orientação e à sobrecarga de trabalho que 
resolveu desistir. Dado o acompanhamento, dado também o conhecimento de algumas 
pessoas e a sensibilidade que eu tinha pela questão e o interesse... Na altura fui, 
digamos, um pouco até "pressionado", contactado para aceitar, uma vez que se abriu 
um vazio, que as coisas estavam assim muito... (porque foi naquela altura que estava 
mais delicado, de apresentação de prazos de candidatura dos centros, que terminavam 
ali em Março ou em Abril), e nessa altura, portanto, estava assim um trabalho ainda, 
todo ainda muito vago e, nomeadamente, levantado; punha-se também o problema de 
ficarmos quase sem centro, por não haver condições e tudo isso... E então fui um 
pouco sondado, a ver se aceitava, se queria... E como já estava, tinha acompanhado 
mais ou menos toda esta problemática, acabei por aceitar, porque tinha, digamos, tinha 
acompanhado e tinha uma certa sensibilidade para essa problemática, acabei por 
aceitar, mas sem..., desconhecendo, digamos... 

E.: Nem sabias o que te esperava?... 
R.: Sem saber minimamente o que me esperava. 
E.: Qual é o teu grupo, já agora? 
R.: Filosofia: 10 B. Que era o mesmo do (...). Portanto ele estava aqui a trabalhar 

comigo, estava a orientar... Porquê? Isso tem uma história muito interessante: porque 
eu estava a orientar o estágio de Filosofia aqui, fui eu que abri o núcleo de estágio de 
Filosofia aqui e entretanto entrei em mestrado, em Filosofia da Educação, no Minho. 
Já tinha-se combinado com a DREN, se entrasse... Foi na altura que o (...) veio para 
acompanhar os estágios daqui assim..., de maneira que fizemos um trabalho, digamos 
assim, acabamos por trocar impressões e dar muita articulação a isso... 

E.: Possuías algumas expectativas em relação às funções que ias desenvolver? 
R.: Se possuía algumas expectativas?.... Ah! possuía, isso possuía! Quer dizer: tinha a 

expectativa de criar uma dinâmica de formação de, pelo menos, de procurar contactar 
as pessoas, juntar as pessoas, dinamizar as pessoas... Uma vez que se reunia 
condições institucionais para haver formação, era aproveitar uma dinâmica que muitas 
vezes, pontualmente, já realizávamos. Por exemplo: nós tinhamos aqui, por uma certa 
tradição na escola, por iniciativa de... internamente, nós procuramos fazer alguma 
coisa. Chega-se o início do ano lectivo e "qual é a problemática que vamos eleger para 
este ano? "Sei lá, uma problemática de "aferição de linguagem, por exemplo, em 
termos de avaliação, em termos de testes". Avalia isto e que é que entendemos por 
avalia? No grupo de Filosofia, todos os grupos, mesmo a nível de coordenação de 
escola, entendemos todos o mesmo? Define, etc., esta linguagem (isto é só para dar 
um exemplo, não é?). E nós costumamos fazer, havia um pequeno grupo aqui que 
começou a lançar as bases desse trabalho. E então, informalmente, abrimos inscrição: 
vamos tratar desse assunto, quem quiser apareça, sala tal, dia tal... E aparecia sempre 
muita gente. Portanto, esta experiência também, enquadrada agora institucionalmente, 
pensei que fosse, digamos, uma expectativa bastante rica de poder reunir as pessoas 
em volta da sua formação e reflectir a sua prática, sobre a sua experiência. 

E.: Em relção à questão que falamos há pouco, do perfil do director, tinhas algumas 
ideias sobre o perfil que devia ter? 

R.: Não. Concretamente, não fazia a mínima ideia. 
E.: Mas achas que basta ser professor? Ou tem de ter mais alguma coisa? 
R.: Não. Não acho que basta ser professor. Eu penso... não é propriamente, não tenho 

formalizado, digamos, racionalizado essa questão, mas penso que mesmo até antes não 
é convidar alguém que vê isto assim como um furo e tenta ser director. Eu penso que 
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deve de haver um perfil que nós até quase intuitivamente vemos que aquela pessoa para 
este âmbito, para a questão da formação é uma pessoa que nos merece confiança e que 
vai desenvolver um projecto, um trabalho sério. Se não for mais nada, se nós não 
conseguirmos formalizar, pelo menos há um certo feeling, um certo instinto que nos 
diz que aquela pessoa reúne alguns requisitos. 

E.: Achas que um saber de natureza gestionário, como aquele que caracteriza 
normalmente a actuação dos órgãos de gestão das escolas tem alguma importância para 
este trabalho? 

R.: Agora diria que talvez tenha alguma importância. Mas como ponto prévio, à priori, na 
altura e mesmo ainda agora, digamos, atendendo à dinâmica do FOCO e toda a 
burocracia reinante, abstraindo isso, eu penso que minimamente precisamos de 
dinâmicas gestionárias, não é?, porque não se trata propriamente de uma gestão 
corrente, trata-se de uma gestão de formação. E que é preciso perspectivas 
pedagógicas, o que é que nós entendemos e a dinâmica que entendemos. E uma 
capacidade e abertura para num grupo que eu procurei criar, porque por exemplo: os 
primeiros formadores foram formadores... tudo internos das escolas. Procurar tirar do 
terreno para propagar no terreno. Ganhar a confiança das pessoas que já tinham 
nalguns elementos e, portanto, fazer uma propagação dessa formação. Portanto, o que 
eu penso é que deve haver essa sensibilidade e essa abertura em termos de perspectivas 
pedagógicas. Porque não há nenhuma perspectiva que seja, digamos, dominante e é 
bom que as pessoas se habituem avessa diversidade. E esse recrutamento e esse diálogo 
é que eu penso que é necessário. É esse tipo de gestão que é importante. É saber gerir 
estas dinâmicas diferentes e esta diversidade pedagógica e formativa. 

E.: Qual é a tua experiência no domínio da FCP? Pessoal... 
R.: Pessoal, pouca, assim formalizada. Formal, pouca. Eu já tinha sido orientador de 

estágio um ano. Tinha, era mais no campo de uma formalização informal de criar estas 
dinâmicas em termos de escola. Isto é, pela escolas onde andei, ou onde estive sempre 
procurámos ou convidar alguém (porque é evidente que o factor externo é 
fundamental): se nós temos aqui uma problemática que achamos que é necessário tratá-
la; se eu conheço A ou B que até percebe deste assunto e penso que é uma pessoa 
extraordinariamente dinâmica e interessante e que eu por acaso já trabalhei com ele ou 
em qualquer circunstância penso que é importante para aquilo, podíamos convidá-lo 
para criar, para dar um empurrão nestas temáticas, para não sermos só nós, 
internamente, a remoer isto. Portanto, a esse nível já tinha feito, também, muita coisa. 

E.: Como formador, nunca tinhas sido formador (clássico)? 
R.: Não. 
E.: E como participante em projectos de formação vários (Formais ou não formais)? 
R.: Formais, não. Não-formais tinha participado em alguns, porque eu, por exemplo, 

estive vários anos numa escola em (...), mais no interior, o que cria uma camaradagem 
e umas ligações e uns laços muito interessantes. Eu antes de vir para aqui fiquei lá 
vários anos, porque em vez de... resolvi em vez de andar todos os anos com a casa às 
costas, assentar lá e depois dar o salto. De maneira que isso criou-se laços e uma 
dinâmica que havia... porque também são escolas de passagem, de maneira que um 
pequeno núcleo que permaneceu já, digamos, que acabam por ser os doutores da 
escola, quer em antiguidade quer em posicionamento, acabamos por assumir uma certa 
dinâmica deste género, definíamos um pouco as regras do jogo e integrávamos toda a 
gente. Portanto, nesse aspecto, havia essa dinâmica. 

E.: Tinhas alguma ideia, tinhas alguma vez reflectido sobre o estado da FC no país até à 
altura em que assumiste esta função? Tinhas algum juízo sobre a Formação. 

R.: Pouco. Digamos que eu tinha alguma informação em termos de leitura e tinha 
acompanhado minimamente o projecto que se desenvolveu, aquele do acordo Luso-
Sueco com a Luísa Cortesão e que se tinha desenrolado aqui, onde estão agora as 
instalações do FOCO, porque, digamos, fortuitamente, conhecia uma das pessoas que 
era a que secretariava aquilo tudo, que era a secretária da (...) e tudo isso. Portanto, 
que era uma pessoa muito conhecida... e, na altura, por contactos e porque muitas 
vezes ia até lá, acabei por me aperceber de todo o trabalho que se estava a desenrolar 
no terreno. Não conheci o trabalho, portanto, não conhecia, de facto, seu 
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desenvolvimento, mas tinha-se conhecimento do que se estava a desenrolar no terreno 
e também acesso a alguns elementos de trabalho. 

E.: Mas não tinhas juízos, não sabias se era bom, se era mau, se era aquele o caminho.... 
R.: Não. Não tinha um juízo... desconhecia, digamos, praticamente o que se fazia para 

aferir e para fazer um juízo em relação ao que se ia fazendo. 
E.: Mas fazia-se muito pouco no Ensino Secundário, tirando aquilo que se chamou 

profissionalização em serviço durante determinado tempo... 
R.: ... Que criou uma dinâmica própria nas escolas, portanto e ... (década de 80:83/84). 

Mas, de resto, sim não se fazia grande coisa. 
E.: Quando assumiste isto (já disseste que assumiste numa fase complicada em que não 

tinhas tempo para pensar em nada disso), mas de qualquer forma eu pergunto se tinhas 
algum projecto, escrito ou não, sobre como devia ser a formação no teu concelho. 

R.:... Fase de ruptura... Não. Não tinha. E mesmo, digamos, as necessidades trinham 
sido minimamente levantadas, mas as premências (digamos, que se alterou 
radicalmente toda a situação), a premência de prazos e de legalismos e desses 
processos burocráticos era de tal ordem que era necessário era procurar ver o que 
havia, contactar imediatamente as pessoas que já tinham sido minimamente auscultadas 
e procurar ver se era plausível apresentar-se um projecto. Realizar-se, etc. e arrancar, 
porque haviam condicionalismos extraordinários, de maneira que... 

E.: Sentias que havia algum domínio da formação, ao teu nível, em que sentias 
necessidade de desenvolver para poderes desempenhar as tuas funções? Domínios 
científicos, académicos, etc. 

R.: Sim. Sim. Acho que havia domínios que eu gostava de ver desenvolvidos. 
E.: Mas pensavas, já na altura, isso? 
R.: Sim. Sim. Acho que... ainda há bocado estivemos a falar mesmo da questão da 

transversalidade mesmo de objectivos, quer dizer: eu penso que é uma problemática e 
é, digamos, uma coisa que me preocupa, que as pessoas estão demasiado viradas para 
a questão científica, viradas, demasiado espartilhadas no disciplinar, esquecendo-se do 
aluno! Penso que cada um de nós está preocupado em termos do que faz, do que dá, 
da sua disciplina, esquecendo que afinal o que fazemos, a nossa disciplina está em 
função de um aluno... 

E.: ... Talvez seja uma questão de defesas, não?... 
R.:... Ou de mais fácil (não é?). Porque aí nós somos capazes de exercer um certo poder, 

um certo domínio, porque nós esse campo dominamos. No campo cientifico, nós... só 
entre pares é qe podemos, digamos, gaguejar um pouco, ou não estamos muito à 
vontade, ou então mostrarmos as nossas falhas. Agora, a relação de forças com alunos 
e com outros é de tal ordem que nós nesse campo podemos estar à vontade. E então... 
e é muito mais fácil de trabalhar nesse campo científico. Quando nós tivermos de 
abdicar e vermos que o campo, o sector que nos está atribuído deve estar em função de 
alguma coisa, digamos, que é o desenvolvimento do aluno, ou aquisições ou 
competências, aí assim nós já começamos a ter mais dificuldades, e portanto... isso é 
uma preocupação... 

E.: Há todo um mundo ao nível da sociologia que hoje nos dá, pelo menos ao nível das 
pistas, coisas que nos inquietam. Pelo menos, inquietam-me a mim. Há imensas coisas 
a esse nível que eu estou convencido que se a maioria dos professores tivessem acesso 
a isso, de facto, o ensino era capaz de se modificar um pouco, pelo menos numa fase 
inicial que é esta, a da inquietação. 

R.: Sim, sim. É preciso, pelo menos, que as pessoas se apercebam que as coisas... 
Mexer as águas! Porque estão demasiado estagnadas e estabilizadas. Eu acho que... 
com esta questão, por exemplo, da reforma, que nós conseguimos, que se vem 
realizando no país, a Reforma do Sistema Educativo... algumas tentativas de agitar as 
águas conseguiram ser contraproducentes, porque não se dirigiram propriamente, ou 
melhor não tiveram informação, não... 

E.: ...não correspondia ao sentir das pessoas ... 
R.: ...não correspondia, mas também não foram acompanhadas dessa inquietação às 

pessoas, de lhes lançar a inquietação. De maneira que se lançou um novo discurso 
pedagógico sem as pessoas terem assumido e absorvido esse discurso, muito menos as 
práticas. Estou a lembrar-me por exemplo de, que eu acho que é uma crise 
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generalizada, a questão da área-escola: vem ao encontro do que nós falávamos há 
pedaço; quando as pessoas são extraordinariamente disciplinares, falar-se numa área é 
falarmos num..., numa área mesmo que não é minha, não é tua, não é de ninguém... E 
temos de trabalhar. Agora, e é isso, essas práticas que se pretendem... porque talvez a 
Área-Escola seja mais metodológica, mais prática do que propriamente disciplinar, 
embora ela aponte para uma interdisciplinaridade, mas talvez seja mais até 
transdisciplinar... O que acontece? Perante isso, nós, das duas, uma: ou nos sentimos 
todos à nora ou então a capacidade que nós tivermo; de, por força da inércia, adaptar 
àquilo que não sabíamos fazer e aos circunstancialismos. E então passou o discurso à 
margem, passaram as práticas à margem e nós continuamos a fazer as nossas práticas 
tradicionais. E estamos satisfeitos, porque implementamos, fizemos uma reforma, mas 
talvez tenhamos alguma coisa em termos de discurso oficial e de nova linguagem 
oficial; mas em termos quer de práticas, quer da inquietação de que falavas há pedaço, 
a inquietação aos professores não chegou. Se quisermos, chegou uma inquietação de 
desasjustamento, de confusão. Mas informação, inclusive, só para distinguir o que é 
uma área duma disciplina, não chegou. 

2a Parte 

E.: Então, vamos agora para o momento actual. Depois deste dois anos, praticamente, em 
que estiveste nestas funções, quando ao perfil do director de centro, tens ideias sobre 
esse perfil? 

R.: Tenho ideias. Penso que deve ser uma pessoa que deve ser minimamente 
sensibilizada para a questão da formação. Deve ser uma pessoa que, tendo a abertura 
suficiente, deve ter também um projecto de formação. Porque o que me dá a ideia, pelo 
menos neste momento, é que quer os professores, de uma maneira geral, que 
pertencem a cada centro, foram demasiado absorvidos ou abocanhados dos pela 
questão dos créditos e da progressão. Isso perverteu o sentido da formação. As 
pessoas só se preocupam que eu preciso de tantas unidades de crédito. E agora o que é 
que eu vou fazer? E que é que há aí que eu possa fazer? Ora, é isto que o sistema 
perverteu e que nós precisamos um projecto de formação, ter um projecto de formação 
de maneira que tivesse uma perspectiva futura, passando à margem dessas progressões 
e dessas preocupações. Por outro lado, eu penso que o facto dum Director de centro ter 
um projecto é bastante útil, uma vez que (ainda falamos há pouco informalmente) as 
escolas, ou melhor, o centro não funciona propriamente como associação de escolas, 
mas foi uma emanação burocrática que as escolas criaram, indigitou-se uma pessoa, 
ficou homologado e pronto: está criado um centro. E agora, essa pessoa, como é o 
responsável por isso, agora que faça, ele é que tem de fazer a formação, ele é que tem 
de fazer as coisas. Portanto, há um certo distanciamento (pelo menos, a minha 
experiência di-lo), também a parte institucional (o que a prática me diz e a troca de 
impressões com outros colegas nos encontros em que temos estado) é que tem-se 
preocupado fundamentalmente é com burocracites, com problemas mesquinhos, 
sentados e com tostões e um controlo, um espartilho total ao tostão nestes pormenores 
todos, o que não tem deixado margem de manobra e de respiração para as questões 
pedagógicas. Portanto, conciliando a parte institucional que só se preocupa com os 
fundos e o dinheiro e os malabirismos da contabilidade pública, isso está tudo 
cumprido; um certo distanciamento dos professores em relação ao modelo; a própria, 
os próprios membros da CP. que se descartaram, que se desresponsabilizaram e que 
lançaram para cima duma figura institucional que foi criada e portanto que tem que 
resolver isso. Se ou na medida em que o director de centro tiver um projecto de 
formação, eu penso que ele pode ser o factor, o elemento dinâmico disto tudo, porque 
ele pode levar atrás de si a CP, porque não estando sensibilizada mas tendo o director 
o projecto, começa a conduzir essa CP.; começa a mexer de outra forma também as 
próprias escolas e os próprios professores, porque a certo momento já não se vão virar 
para o centro, talvez se virem para a escola e no sentido de dizerem: afinal nós 
podemos ter créditos na mesma e desenvolver projectos de formação aqui na nossa 
escola. Porque é que não vamos fazer um CE. sobre isto, que é uma problemática que 
nos preocupa? Então fazemos um CE.; discutimos isto, que se calhar é o que nós 
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fazemos informalmente e acabamos por arranjar certificados e podermos progredir, 
portanto, eu penso que o director do centro, se tiver força, pode ser uma locomotiva 
um pouco nisto. Agora, ele está de facto, demasiado espartilhado e desmembrado de 
todas as coisas ... 

E.: A própria inserção/situação institucional e profissional não é fácil: Está sozinho!? 
R.: Não é. Não é, porque... Está sozinho e, por outro lado, não tem um espaço físico. O 

espaço físico é o espaço da sua inserção e da escola onde está inserido, é o espaço que 
lhe permitirem ou que ele for conquistando. Em termos de identidade, começa por aí, 
porque ninguém lhe reconhece identidade, nem ele próprio, às tantas. Sim, porque é 
difícil assumir-se uma identidade como director dissociando do professor ou pô-la 
supra-professores, colocar essa identidade a um nível ou um distanciamento diferente. 
Acho difícil conseguir-se criar, também... eu via mais talvez até... (o termo director 
não é nada muito...) mais como um coordenador.... se nós voltássemos, digamos, a 
procurar centrar isto... 

E.: O que estava previsto no primeiro documento era a figura do Gestor de Formação... 
R.: Um gestor de formação... Se nós retornarmos (ou pelo menos na perspectiva que eu 

estava há pedaço a falar) se virmos uma formação centrada nas necessidades, nas 
problemáticas, na reflexão que se faz na escola, se virmos uma secção de formação 
como dinamizadora dessa formação da escola, então podemos ver num âmbito mais 
amplo, concelhio ou interconcelhio, podermos ver um coordenador dessa formação, 
até por forças... para que não haja desperdícios e rentabilidade desta formação e até 
rentabilidade dos meios que nós temos, porque eu posso ter aqui nesta escola duas ou 
três pessoas óptimas em dois ou três âmbitos e que possa rentabilizar isso nas outras 
escolas do concelho e, portanto, criar esta dinâmica. E isso aí vai também procurar de 
certa forma, respeitando o ritmo de cada escola, uniformizar determinadas práticas; 
chegar, portanto, à partilha... 

E.: Sabes, normalmente as identidades profissionais constroem-se dentro de um 
equilíbrio de poderes. Essa, no fundo, um bocado a questão de..., porque a pessoa 
para estar a exercer essa função tem que afirmar um determinado conjunto de poderes, 
pode ser o poder que emerge do saber, pode ser o poder que emerge do estatuto que já 
vier e lhe é outorgado..., no fundo, qualquer nova profissão vai construindo nessa 
base, no fundo há uma assumpção de algumas profissões de fé. Apesar de continuares 
a dar aulas, o que te preocupa agora é a nova função que estás a exercer. 

R.: Sim, essa função (embora eu ache excelente e já tenho saudades), mas acho que é 
bastante marginal, porque muito dificilmente se consegue conciliar preocupações de 
formação e deste problema e daquele outro e entretanto toca uma campainha e até me 
avisam e eu quase que me esqueço e tenho de ir dar uma aula... Ninguém consegue 
quebrar-se dessa maneira. Muitas vezes estou de cabeça cheia e depois tenho de ir dar 
uma aula em que primeiro que eu chegue ali ao terreno, sem prejudicar os alunos... 

E.: Até porque no presente quadro é muito complicado às escolas e às pessoas 
perspectivarem outras funções para além da clássica de dar aulas. Portanto, qualquer 
outra função que se desenvolva no quadro das escolas, normalmente, ou é precária ou 
não é pressentida. Portanto, é uma questão que a mim próprio coloco, isto é, como é 
que se, por um lado, esta fragilidade institucional do director do centro pode ser 
positiva, porque lhe permite ter as mãos livres para muitas coisas; ao passo que se 
disseres: a função do director é esta, esta e esta, digamos, já é uma nova profissão no 
contexto do sistema educativo, tinha vantagens, por um lado; mas teria outras 
desvantagens, porque a partir daí começaria a definir-se quais as suas margens de 
autonomia. 

R.: ...Seria como que uma carreira paralela, quase, não é? Dissociando também de uma 
prática que é necessário também acompanhar. 

E.: Eu não sei se noutros países isso acontece. Penso que noutros países... isso acontece. 
R.: Penso que uma especialização de funções, talvez. Há o gestor, há o inspector. Assim 

como há uma carreira de inspecção, que não tem nada a ver concretamente com 
actividade lectiva; e ninguém pensa pôr um inspector a leccionar uma turma, não é? 
Também se poderia pensar, digamos, se ele faz a inspecção numa zona, uma vasta 
zona, porque é que ele não há-de leccionar uma turma naquela escola? 
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E.: Esta é uma questão. E a única que está definida. Mesmo os dirigentes das escolas são 
professores, para todos os efeitos. Portanto, eu não sei até que ponto é que isto se 
poderia permitir. Noutros países isso não acontece, os gestores da formação são 
gestores da formação. Temos o exemplo da saúde... 

R.: Mas não creio que fosse muito útil ter gestores de formação, pelo menos, gestor a 
tempo inteiro, dissociando-se e fazendo disso uma carreira autónoma e específica, pelo 
menos com desmembramento do actual mapa, tão limitado e tão curto como nós temos 
ao nível concelhio. Talvez, por exemplo, um gestor a tempo inteiro distrital?! Não sei, 
depende também da dimensão..., ou interconcelhio de uma determinada zona que tenha 
afinidades, um gestor de gestores, esse a tempo inteiro, acho que seria uma figura 
interessante... tendo depois, mais próximas do terreno, figuras (talvez) parcelares. 

E.: Isto vem a talhe de foice (não é pela ordem que está aqui, mas...): falaste há bocado 
no projecto de formação: já tens projecto de formação neste momento? 

R.: Para o próximo ano? 
E.: Não, não. Não digo para o próximo ano. Digo: se tens uma ideia do que é que queres 

para a formação no concelho, imaginando que continuarias aqui também... 
R.: Digamos que eu estou entre dois horrores (mais do que dois amores), que é entre um 

projecto de formação que gostava de desenvolver e uma realidade de formação que me 
é imposta pelo FOCO, ao definir-me prioridades. E a experiência já me disse, pelos 
contactos, é que tive a veleidade de propor acções fora do âmbito das prioridades e já 
me disseram taxativamente que estas não serão financiadas. Isto não se vai realizar. 
Como também o sistema funciona de tal ordem que ele também é, acaba por boicotar o 
trabalho, porque mesmo se houvesse uma margem financeira que me permitisse 
autonomamente desenvolver, então, esses projectos, para dar resposta a um público 
mais vasto, até teria possibilidades de implementar no terreno. Só que são tantas coisas 
que o FOCO diz que primeiro vai apreciar aquilo que considera prioritário e que vai 
financiar e ficam para segundas núpcias todos os outros projectos, mesmo em termos 
de acreditação e noutros termos. O que significa que, à partida, nem sequer em termos 
formais de acreditação e de possibilidade de implementação, mesmo que tivesse algum 
dinheiro para o realizar, será possível. 

E.: Mas... independentemente disso... 
R.: ...Independentemente disso, portanto... tenho, tenho um projecto de formação ou, 

pelo menos, tenho alguma perspectiva de formação que gostaria de implementar. Que 
nesta altura passa por um "realismo" de fazer uma oferta tradicional dalguns cursos de 
formação... porque não se pode... 

E.: ...Isso não será mais estratégia? 
R.: ...porque não se pode prescindir... exacto: estratégia... 
E.: Mas não queria que falasses de estratégias para já. Nem que tentasses jogar com 

elementos institucionais e as margens de liberdade, eventualmente. Não: em termos 
puros, digamos assim, como é que caracterizarias o teu projecto de formação no 
concelho? Como é que tu vês o modelo de formação a implementar? 

R.: Eu via mais... se quiseres a fórmula, a fórmula mais pura que eu via era a dos 
círculos de estudos. É tem sido, e que é uma metodologia e acaba por ser uma prática. 
Via-o mais nessa orientação de... 

E.: Mas eu queria que me dissesses mas era se vias mais um modelo académico centrado, 
portanto, em conteúdos e transmissivo... 

R.: Não. Não, não. Quando eu falo num CE., emergiria de sentires, de necessidades, de 
sensibilidades diferentes de quem está no terreno, que inclusive podia passar entre 
pares da própria escola ou entre indivíduos... que pode revestir, p.ex., a forma de um 
modelo específico, estou a pensar, ainda há tempos estava a trocar impressões com um 
colega que até é da (...), que podia passar, por exemplo, por questionar o problema da 
Filosofia, hoje (ele é prof, de Filosofia) ou então vamos questionar-nos um pouco 
sobre isto, como orientar o ensino da Filosofia, a formação, etc.... Podíamos e com os 
professores que temos nesta escola, na (...) e por aí fora, um grupo, reunirmos e 
começarmos a discutir, tendo esta perspectiva, discutir... Mas há outras questões 
transversais, sem serem propriamente específicas e disciplinares, que se podem colocar 
e debruçarmo-nos sobre elas. Pode haver, por exemplo, uma questão curricular, que 
foi outra questão que levantamos... curricular e avaliativa (currículo e avaliação) que é 
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muito transversal e apanharia já um público muito mais amplo e que dada a 
sensibilização deste público, portanto, destas pessoas, daria para se discutir numa 
forma, p.ex., de círculo de estudos. De trocarmos impressões no sentido de partilha, 
de... "Olha: o que eu tenho de informação e formação é isto, o que eu penso". Mas eu 
também fiz esta leitura e porque também isso é necessário e achei interessante... e, às 
vezes, eu a dizer que achei interessante aquele livro que abriu estas pistas e aquelas 
pode chamar-te a atenção, porque até desconhecias o livro. E tu vais 1er. E também 
dizes: achei interessante mas não concordo contigo nisto. Mas é um contributo. E a 
certo momento, em vez de ser eu que faço o meu projecto, que crio a minha identidade, 
com as minhas limitações, há aqui uma partilha de saberes, de experiências, de 
informação, que é extraordinariamente rica. 

E.: Portanto, é um pouco aí que situavas o teu projecto. Não é? Sentes que essas ideias 
estão muito só em ti ou é possível encontrar essas ideias já na própria CP.? Ou em 
grupos de professores? 

R.: Estas ideias não são só minhas. Há um pequeno grupo que já... Eu estratificaria isto: 
digamos que tenho já um grupo mais avançado que trabalharia dessa maneira, já 
trabalharia assim. E que, inclusive, estamos a pensar a forma, a maneira de formalizar 
um projecto dessa ordem. 

E.: Segundo eu entendo (porque eu também tenho um pouco essa ideia) tu vês que certo 
tipo de metodologias de formação nem qualquer professor está preparado para as 
fazer? 

R.: Não está! Nem para as fazer, nem para participar. Digamos que eu acho que há aqui 
uma estratificação, eu colocaria (sem ser elitista, não tem nada a ver com isso), mas 
colocaria esse tipo de formação ao nível de professores, de pessoas já muito mais 
sensibilizadas, com outras práticas, com outras metodologias..., um prático reflexivo! 
Portanto, um indivíduo que já tem uma certa experiência, que já tem uma certa 
maturidade de reflectir sobre a sua prática, que inclusive já tem, mais ou menos 
restritamente, o hábito de trocar impressões, de partilhar essa sua prática e gostar de a 
reflectir. Mesmo informalmente. E, portanto, seria... eu colocaria um grupo (e acho 
que há já um bom grupo), colocaria esse grupo no sentido de avançar noutras 
formas... Em contrapartida e talvez a maioria, terá formação porque ela é obrigatória 
para a progressão e essa metodologia, essa prática de formação nunca seria 
consentânea com a sua maneira de consumir formação. Ela quer é consumir porque é 
obrigatória e, portanto, não teria efeito sequer! Seria contraproducente. Por isso é que 
eu disse há pedaço, quando tu dizias que seria mais estratégia, quando dizia que 
procurava conciliar o modelo mais académico de oferta do curso (porque tenho esse 
público, tenho um determinado público que não vamos conseguir passar nada sem ser 
dessa maneira). Agora: o que é necessário é também trabalhar com os formadores no 
sentido de que aquilo que se vai passar a certo momento, aquele público que foi para 
uma certa estrutura académica, sai já sensibilizado e já sai inquietado para outras 
dimensões. Então... é um processo. 

E.: Quais as maiores dificuldades ou obstáculos ao desenvolvimento do teu trabalho (não 
digo ainda ao teu projecto...) (instituições, escolas, professores) 

R.: A nível de trabalho... digamos: a nível institucional, os obstáculos têm sido imensos. 
Totais. Porque... e também eu procurei evitar ao máximo que isso transpirasse para o 
exterior, mas era inevitável que transpirasse. Para a C.P., formadores..., que 
começaram a aperceber-se que, afinal, as minhas energias e as minhas preocupações já 
estavam a ser demasiadas com determinados problemas de... sei lá: uma declaração 
que tem de ser autenticada; aquele problema financeiro com isto e com aquilo... 
Quando eu, a certo momento, estou a telefonar aos formadores mais a pedir elementos, 
que são elementos administrativos, mesquinhos, que não lhes tinha pedido até 
inicialmente (em 1993, não lhes tinha pedido; quando muito tinha organizado o dossier 
pedagógico dos formadores com o mínimo, uma coisa mínima), começaram a 
aperceber-se que havia muitos entraves, muitos problemazinhos desta ordem e que as 
minhas preocupações... que a certo momento já estava metido num emaranhado 
doutros problemas que as preocupações eram de outra ordem: as coisas estarem 
organizadas, não fugir nada... dessas pequenas coisas. Isso, por um lado. A nível 
local, digamos, a questão da mudança de director colocou-se também, porque a sede 
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foi na (...) na Sec. da (...), que tinha um mínimo de instalações e por uma questão até 
de trabalho e de funcionamento e de acompanhamento, dava muito mais jeito que fosse 
aqui. Também colocaram-se problemas específicos de mudança de gestão [lá na (...)]; 
portanto, acabei por vir para aqui. Tem uma grande vantagem que é conhecer os cantos 
da casa e a confiança mesmo com a gestão da escola e tudo isso; isso foi 
extraordinariamente vantajoso e foi isso que me trouxe para aqui. Por outro lado, tem 
aquela desvantagem que é estar em família e a gente não tem a figura tutelar que vem de 
fora e que tem uma certa forma de pressão para reivindicar um determinado espaço. Eu 
tive, tive dificuldades, isto é, a escola está instalada e aparece agora algo exterior que 
procura espaço, mesmo físico! E isso foi assim uma certa dificuldade. Inclusive, a 
nível administrativo. Porque o administrativo tem muita dificuldade em encaixar toda 
esta estrutura. Além de não ter formação (que a certo momento diziam: e porque não 
nós ...), ou informação, tinha uma sobrecarga de trabalho que as pessoas viam muito 
mal; portanto, era natural que reagissem. 

E.: E em relação aos professores? (já referiste uma bocado, mas...) 
R.: Em relação aos professores das escolas (já referi, mas é interessante), não tenho 

sentido que haja grande reacção negativa. Pelo contrário, até o facto de haver uma certa 
oferta, de haver coisas... acho que foi positivo... viram, pelo menos, como uma certa 
novidade, com um certo interesse. O que eu acho é que há um descrédito quase total do 
"pára-arranca" que nos criaram. Na altura em que se criou toda uma dinâmica e uma 
perspectiva positiva de formação surgiu logo a ideia, em 1993, que o FOCO faliu, já 
não vai haver nada. Portanto, sendo assim, afinal, isto é uma brincadeira. Andaram aí 
a brincar à formação, aos directores, tanta coisa e afinal isto é... aqui... Não acreditam! 
De maneira que a divulgação da primeira formação pelas escolas já caiu um pouco 
quase como, criou já um certo impacto quase negativo: "Afinal, sempre vai haver! Que 
chatice! Pelo menos tenho de me inscrever. Só espero não ter o azar de ser 
seleccionado. E ainda por cima agora vou ter de mudar de escalão, mudo a partir de 
Janeiro..." E nós tivemos de atrasar um bocado o processo mesmo em termos de 
estruturas e em termos de financiamentos, começamos em Setembro, de maneira que 
... Uma confusão tremenda! Críamos e colocámos muita formação no terreno, criou-se 
a dinâmica, começam as pessoas das várias escolas a... as coisas até correram bem, 
houve um ou outro pequeno problema; vai-se dialogando, houve uma certa abertura, as 
pessoas de todas as escolas começaram a trocar experiências, a conhecerem-se... esse 
ponto de encontro foi, pelo menos, bastante positivo! Surge a segunda queda, não é?! 
94: formação: e agora, quando é que é o próximo? Quando há? Há ou não há? Não sei. 
Esperemos que haja, porque há isto, é possível que haja, não sei se vai haver, mas 
também nos próximos tempos não vai haver. Não sei quando é que vai haver. Esta 
imagem que se transmite: olha, eu não sei quando é que vai haver formação, nem sei se 
vai haver agora, nem sei quando... criou novamente o descrédito! Portanto, isto é, 
"andam a brincar connosco, isto acabou." E isto é que eu penso que tem criado um 
desgaste, não tem permitido dar uma continuidade de trabalho ou desenrolar um 
trabalho que as pessoas vejam que é normal, limitado e de começar a criar outros níveis 
e outras dinâmicas de formação. Depois dos primeiros cursos agora começa-se a 
oferecer outra qualidade de formação, outras condições de formação, outras 
perspectivas de formação e então o público já se vai começando a suportar melhor. 
Portanto, acho que este pára-arranca tem sido desastroso! 

E.: Portanto, sentes que a tua prática efectiva está bastante distante daquilo que pensavas 
que devia ser, inicialmente? 

R.: Inicialmente, sim. E sinto que não... há um descrédito que, inclusive, me invadiu. A 
ponto de... Como é que eu posso trabalhar não sabendo que as coisas se podem 
desenrolar normalmente? Vou trabalhar.... Estou à espera que seja em Abril de 94? Ou 
em Maio? Em Junho? Em Julho? Em Setembro? Convocam-me para uma reunião em 
Novembro e dizem-me: se quiseres é agora! Portanto... por amor de Deus! E depois 
vou ter de andar a fazer, de alti-falantes a toda a gente a propagar: É agora! Vai 
começar! A certo momento está ridicularizado e está esvaziado o meu papel de 
intermediário nisto. Onde é que está o meu papel com alguma perspectiva em termos 
formativos? Quando me ridicularizaram e puseram-me aqui como intermediário, como 
apanha-bolas! 
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E.:No exercício das tuas funções como director, o que achas que tenha assumido uma 
importância decisiva (se é que é possível hierarquizar isto) (...)? 

R.: Tem piada que está aqui... O que eu acho que foi mais decisivo no exercício das 
minhas funções de director foi o contacto e o trabalho com alguns formadores. Foram 
pessoas (tenho algumas e felizmente tive as escolas do centro que) com bastante 
sensibilidade, com muita genica, com mais trabalho (talvez mais competentes que eu, 
felizmente, para ver se passo a bola...), e é do trabalho, da troca de experiências, dos 
desabafos com esses formadores que tem saído, digamos assim, que se tem revelado 
da maior importância para o meu trabalho. Porque além do alento, também eles, é com 
eles que eu consigo, pelo menos, falar à vontade destas questões sem estar 
pressionado institucionalmente, sem ter o receio, eu pelo menos tinha um receio, 
muitas vezes, em termos de CP. de equilibrar isto; porque, em termos de CP se 
vamos tratar de problemas pedagógicos, eles remetem-nos para mim; se vou passando 
um pouco para as escolas - isto é um processo... há 2 ou 3 anos que ando nisto... -
começam-me a chegar agora um certo feed-back das escolas e dizem: "Então nós agora 
vamos propor alguma coisa que gostaríamos de desenvolver..." Portanto, mas não há, 
não há sensibilidade, porque a CP. assumiu, para todos os efeitos, que o director do 
centro é que é o responsável por essa questão da formação e, portanto, eles não têm 
nada com isso. Portanto, punha em primeiro lugar a experiência profissional como 
docente, sem dúvida nenhuma. Em segundo lugar a experiência no domínio da 
formação de professores. Em terceiro a reflexão produzida no grupo de pares 
(directores). Por último a reflexão produzida na CP, onde praticamente não foi 
produzida qualquer reflexão, a não ser de natureza burocrática. 

E.: ... E por um tipo específico de formação. Não tem a ver com essa de que estavas a 
falar?... 

R.: ... Não, não tem a ver com esta dinâmica mesmo até da própria escola a dinamizar. E, 
portanto, este distanciamento mesmo da CP . (descartando-se das suas 
responsabilidades) e, inclusive as mudanças de gestão, que são muito contínuas, 
esvaziam mesmo o papel da CP. Porque estamos com uma CP. este ano e chega-se a 
partir de Junho ou a partir do próximo ano lectivo e metade da CP. já é diferente. O 
que quer dizer que o equilíbrio de forças altera-se por completo. 

E.: Uma última questão neste período [(e tendo em conta até o projecto de que falaste há 
bocadinho - é na escola de (...)]: achas que há diferenças na implementação das tuas 
ideias, digamos, das orientações que dás à CP., em relação à escola-sede e às outras 
do concelho? Isto é: em que escolas é que achas que tem sido mais fácil, tem entrado 
melhor a mensagem do centro? 

R.: Eu diria, talvez... Eu penso que isso tem a ver um pouco com a própria dinâmica e 
com a própria percepção que tem a gestão da escola. Eu diria que, por exemplo, o 
caso, neste caso a Preparatória da (...), que apanhou bem essa dinâmica; porque, tanto 
que - para te dar um exemplo - logo em 93 e já tardiamente havia a hipótese, porque 
também ela conhecia um pouco o Conselho Coordenador por dentro e tal, houve a 
hipótese ainda de se propor alguns projectos em termos de acreditação, relativamente 
rápidos (até fim de Novembro ou qualquer coisa)... não sei agora bem os timings... e 
de propor o financiamento. E foi uma das escolas que aproveitou para propor - foi a 
única, até! Que se propôs logo nessa altura (porque tem o novo modelo de gestão: o 
director executivo) e então dado o equilíbrio de forças, os (...) com organigrama, a 
própria dinâmica, com os directores de departamento, todas essas funções, surgiu logo 
a ideia (e conversou comigo, mas emergiu dali também, da própria necessidade) de se 
propor um círculo de estudos nessa base; um círculo de estudos orientado para quem? 
Para os coordenadores de departamentos... 

E.: ...O que nos leva a supor que uma dinâmica diferente nas escolas vai dar origem a 
dinâmicas diferentes também na formação! 

R.:...Na formação! Perfeitamente. E penso que isso é extraordinariamente rico, porque aí 
está: se o que eu dizia há bocado, se o director do centro tendo uma determinada 
perspectiva e um determinado projecto pode ser um factor dinamizador... não se pode 
é querer impor o projecto do director do centro a mil e tal professores ou às diferentes 
escolas. Vejo-o muito mais como um gestor de formação (como lhe chamávamos há 
pedaço), desta formação e deste sentir das escolas. Quando naquela altura surgiu 
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"Porque não fazes um círculo de Estudos?" nesta base e tudo isso. Círculo de Estudos, 
essa figura inclusive não é lá muito bem vista nem ninguém sabe muito bem como é 
que vamos fazer (diz o director). Eh, pá: vamos dar-lhe a forma de um curso, mas 
funcionámos em termos de CE., porque é preciso um formador institucional, é 
preciso definir isto, horas e tal... vamos ... corremos o risco desse aspecto, pedir 
financiamento e tal ... e vamos trabalhar o CE. A necessidade é esta; o problema é 
este; e foi sobre isso que se trabalhou. 

E.: Mas aquela dinâmica de que falaste também no princípio e ainda de uma forma 
informal sobre aquele grupo de professores que se encontra, aqui ao nível desta escola, 
conseguiste manter isso ou desenvolver? 

R.: Essa dinâmica tem-se mantido em termos de escola; estava a ver se dava o salto para 
institucionalizar isso a nível de CE. para uma formação contínua formalizada... 
digamos, não formalizá-la mas intoduzi-la no formal no sentido de, inclusive, de poder 
beneficiar as pessoas que mais trabalhem e que mais nisto estão metidas. E inclusive 
estava a passar por esta escola, porque eu penso até que são as duas escolas 
secundárias aqui até com mais pessoal e com mais dinâmica, a Preparatória da (...) tem 
uma certa dinâmica, mas também com dinâmicas interessantes e diferentes e de pessoas 
que têm algumas afinidades, que é a Sec. da (...). Estávamos a ver se conciliávamos 
um grupo de trabalho desse género, mas mais ou menos homogéneo entre as duas 
escolas no sentido de... Porque é que estamos a pensar nas duas escolas? N o sentido 
de uma escola servir... de grupo de controle da outra. Porque a certo momento, nós se 
vamos para uma dinâmica destas na nossa escola, como já nos conhecemos, já 
sabemos os vícios nós também podemos ter uma certa tentação de censura interna. 
Porque já nos conhecemos e sabemos que há determinados tabus que mais vale não 
entar por aí e mesmo algumas práticas, nós, como já estão tão enraizadas até não 
tenhamos a perspectiva crítica. A outra escola servia quase como um grupo de controle: 
eh, pá; mas isso aí assim não tem muito sentido, porque é que vocês... seria um grupo 
crítico e de controlo. Seria enriquecedor. 

3a Parte 

E.: Vamos passar para a última parte, então. Tendo em conta todo o percurso que 
efectuámos, pensas recandidatar-te? 

R.: Já pensei em ir embora... estou como um tolo no meio da ponte: entre ir embora e 
ficar; em ir embora, porque de facto acho que é um desgaste extraordinário; isto tudo 
já... uma certa saturação. Por outro lado, se... (e o ficar vai depender mais dessas 
condicionantes) se conseguir consolidar o espaço físico, se conseguir manter um 
determinado grupo de formadores, que eu acho que são um pouco a alma disto e com 
quem se pode trabalhar; e acho que se conseguir (também que é uma das ideias que há 
dias até te falei particularmente) uma certa coordenação com concelhos limítrofes... 
pode ser! Porque eu penso que a certo momento, falhas que eu possa detectar em 
termos de riqueza de formadores e até de resposta de formação... se conseguir fazer 
esta sinergia próxima, acho que... é sair um pouco do isolamento, é sair um pouco do 
consaço disto tudo, não é? Há, pelo menos essa perspectiva. 

E.: Se continuares, ao nível conceptual apenas, introduzirias alguma mudança em termos 
de projecto de formação? Ou manterias a linha que pensas, que já explanaste? Irias 
reforçar?... 

R.: Iria reforçar essa vertente, portanto, procuraria que... dado o conhecimento que já 
tenho de alguns formadores e de algumas pessoas, procuraria que elas fossem o 
próprio fermento de dinamização desses factores, localizado. Potenciar, digamos, a 
minha ideia era potenciar a contextualização dessas pessoas. Explorar, rentabilizar a 
potencialidade dessas pessoas. 

E.: Manténs, em termos de estratégia, a ideia de que, tendo em conta o desenvolvimento 
de grupos de professores, esse próprio desenvolvimento é que iria definir as 
estratégias de formação a implementar? Manténs essa ideia? Para uns os CE. seriam 
adequados; para outros, os cursos clássicos... 

R.: Manteria, manteria, até porque, por um lado, seria uma forma de, a certo momento, 
as pessoas se aperceberem que havia formas diferentes de formação, que havia 
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estratégias diferentes de formação e sentiriam, quando, com razão muitas vezes se 
colocam criticamente: "Ah, mas agora andas aqui a fazer isto desta maneira...", verem 
que afinal havia alternativas e que se elas não estão metidas nessas alternativas é 
porque elas próprias ainda não criaram essas alternativas ou ainda não se quiseram 
aproximar do centro. Seria um pouco oferecer um menu em que as pessoas se 
pudessem rever diferentemente. Além disso, há um determinado público... que não..., 
duvido que tenha outras formas de fazer formação ou de, pelo menos, de lhe chegar 
alguma informação, a não ser dessa maneira. 

E.: E é um grupo maioritário até? 
R.: Sim, sim. Penso que é um grupo maioritário: digamos que teríamos aqui uma 

pirâmide: a estratégia do círculo de estudos, essa dinâmica, esse fermento, será mesmo 
minoritário. De qualquer das formas, será uma forma para germinar o campo no 
sentido de... 

E.: Quais aqueles domínios em que sentias mais necessidade de formação? 
R.: Basicamente... dirias de director de Centro? 
E.: Formação inter-pares ou feita por instituições tradicionais... 
R.:Eu penso que era necessário... eu penso que o grupo de directore de centro, portanto, 

esta área dos que conheço, acho que já têm uma experiência e um enriquecimento 
muito forte e poderiam partilhar e definir mesmo áreas de actuação. Áreas de actuação 
que eu penso que deveriam dar resposta mesmo, ir ao encontro de problemáticas do 
sistema. Eu acho. Quando há bocado falava em área-escola: mais do que estar a dar 
matemáticas (não tenho nada contra; acho que são bem necessárias, pelo contrário) ou 
se quisermos, pegando agora na Matemática, mais do que estar a dar Matemática era 
necessário ter consciência do problema que é a Matemática e do insucesso em 
Matemática e de 1er a matemática e de procurar ver o que é que a Matemática, qual é o 
contributo da Matemática para o desenvolvimento da... para a formação geral daquele 
aluno. Eu penso que seriam essas temáticas que se deveriam reflectir e de procurar 
criar posições concertadas, pelo menos, no nível mais amplo. Imaginemos que aqui, 
nesta periferia, sei lá, Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar, até concertavam 
estratégias nesse âmbito, faziam um levantamento mesmo em termos de possibilidades 
ou necessidades de oferta ou interna ou até de protocolos com qualquer das instituições 
que temos aqui próximo e diríamos: Vamos fazer um projecto de mudança de 
mentalidades nesta área. Ou de, pelo menos, de cultura nesta área. E esse projecto 
desenvolvido, portanto, nesse grupo já seria mais concertado... seria como que um 
lobby mesmo em termos institucionais. 

E.: Estás a ver isso mesmo para a formação de directores de centro? 
R.: Mesmo para formação de directores de centro. Agora: queres individualizar? 
E.: Que domínios é que seriam prioritários? (tendo em conta que se fala muito em análise 

de necessidades...) 
R.: Eu penso que seria mais a definição de perfis de formação. Ou se quiseres, quase na 

expressão do Nóvoa, das identidades dos professores. Isto é: que tipo de professores é 
que nós temos, é que nós queremos? Será um reprodutor? Será um elemento militante 
que se dedica à causa por aí? Será um prático que percebe muito da poda lá do seu 
sector, especialista? Digamos, a identidade profissional dos professores... será um 
profissional? Meramente profissional? Ou será mais alguma coisa? Eu penso que seria 
necessário era fazer o levantamento dessas diferentes perspectivas, desses horizontes; 
contextualizá-los no universo do professorado português, que muitas vezes também 
vêm importadas e não têm nada a ver connosco, e procurar também 1er com a 
experiência que temos e colhemos com a realidade em que estamos contextualizados; 
ver qual, por exemplo, o perfil que nós vamos projectar, que nós vamos delinear para 
este assunto. Acho que seria muito mais interessante, porque acaba por ser 
minimamente homogénea também. 
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Protocolo de Entrevista ao Director N [3o ciclo e E.Sec] 

A entrevista decorreu no gabinete do director e logo após uma demorada 
conversa sobre assuntos de interesse comum 

E.: Candidatáste-te ? Quais os factores?... 
R.: Eu lembro-me de estar afixado uma proposta e eu vi aquilo e não queria. Eu andava a 

começar a fazer o mestrado em Filosofia da Educação, na Universidade do Minho; e 
por isso não estava nada interessado. Entretanto o Presidente do CD, passado uns 
tempos, veio ter comigo e disse: "Isto era importante para a escola e para as escolas do 
concelho". 

E... És desta escola? 
R.: Não. Sou da Sec. de (...). E, portanto teria interesse, porque podíamos canalizar 

verbas e conseguir recursos. E que, enfim, era um trabalho apenas pedagógico..., ele 
até me disse mesmo para contactar universidades no sentido de conseguir formação 
para os professores. E eu como estava a fazer o Mestrado e até a Dissertação é no 
âmbito da Educação de Adultos, eu dava aulas à noite, na Sec. de (....). 
[Nesta altura a entrevista teve de ser interrompida para se proceder à mudança de pilha 
do gravador. Devido a esse facto resolvermos começar do princípio.] 

E.: Quais os factores que estiveram na base da tua candidatura? 
R.: Eu não concorri. Eu não me candidatei. Fui convidado. Porque tinha havido antes 

uma candidatura, mas depois, por quaisquer motivos, a pessoa não teve interesse 
depois vieram-me convidar e eu, em princípio, não quereria. Mas entretanto disse para 
esperarem de uma 3a para uma 5a feira; os motivos que me disseram foi exactamente 
que seria a oportunidade de conseguir alguns recursos, enfim, equipar o grupo de 
escolas. Eu depois, pensando na formação de professores e pensando no Mestrado na 
área que estava a estudar, que no fundo, é uma área de educação de adultos, achei que 
era possível aplicar na prática alguns dos conceitos teóricos e da experiência que tinha 
tido. E foi isso que me trouxe para director do centro, aceitando, pensando na parte 
pedagógica. 

E.: Uma pergunta que não fiz há pouco: chegaste a desempenhar alguns cargos de 
direcção na tua escola? 

R.: Fui secretário do CD. durante 4 anos. 
E.: Portanto, tens uma experiência no âmbito da docência; tens uma experiência no 

âmbito da gestão... 
R.:... Sim, sim. Foram 4 anos de muito trabalho; nas escolas chamavam ao secretário o 

caixote do lixo; o secretário tinha que fazer tudo; não tínhamos vogais; o presidente 
tinha a responsabilidade e o vice-presidente e nós, tirando a parte da gestão financeira 
da escola, vinha bater tudo.... 

E.: Em que escola foi? 
R.: Em Mogadouro, Na Secundária. 
E.: Que expectativas possuías em relação às funções que ias desempenhar? 
R.: A expectativa era poder aplicar, no fundo, um conjunto de conhecimentos e de opções 

a nível de formação. Entendi que estaria com uma certa capacidade, atendendo às 
ideias da educação de adultos que devia aplicar. 

E.: Não sentiste nenhum receio, temor, quando assumiste este cargo? 
R.: Não. Isto é uma questão de feitio: eu nunca tive medo de nada. Também dizer que foi 

um desafio, acho que não, porque não pensei que..., quer dizer: nós (este nós, 
suponho que o posso dizer), desconfiamos sempre das coisas que o sistema faz. Não 
é? E, portanto, nunca pensei que isto pudesse vir a ser tão fundo, tão amplo, como 
pode vir a ser e como foi, apesar de tudo. Mas achei que era simples. No fundo, 
porque entendi que não seria a minha vontade que estaria muito em jogo, mas seria a 
dos outros professores. Mas isto já é outro assunto... 

E.: Perfil do Director: tinhas alguma ideia sobre quem é que deveria ser director? 
R.: Eu, a ideia que tive foi a de que, de facto, o director deveria ser uma pessoa que 

conjugava as vontades. Centrando a formação nos professores, o director deveria ser a 
pessoa que iria à procura de conseguir promover essa formação. Inevitável que 
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pensando melhorar muito gradualmente as coisas, conforme as circunstâncias se 
apresentassem. Mas o essencial do director seria exactamente a pessoa para promover 
a formação desejada pelos professores e pela comunidade. 

E.: Não pensavas que ele devia possuir já uma formação específica? 
R.: Eu acho que sim. Quer dizer: não tinha, porque supunha, na altura..., se me 

convidaram é porque não tinham gente com formação específica. Eu acho que, para o 
director, que deveria haver. Na altura entendo que não houvesse uma formação 
específica até, porque, como sempre, foram buscar pessoas que se ofereceram, porque 
não havendo grande aglomeração, isto.... 

E.: Para ser director, basta ser-se professor? É necessário um saber de tipo gestionário? 
Ou outro tipo de formação (Ciências da Educação., nomeadamente). 

R.: Eu acho que a formação... eu, na altura, achei que de facto, quer dizer: achei que, se 
de facto, não iam buscar pessoas com formação é porque ou não a havia ou porque as 
pessoas não queriam. 

E.: E, na altura, o que pensavas sobre isso? 
R.: Eu sinceramente entrei nisto de olhos fechados. 
E.: Qual era a tua experiência na formação não-inicial? 
R.: Foi o projecto Mogadouro, foi... eu há bocado referi: a formação nas escolas da 

tropa, os cursos suplementares do Io ciclo. É a experiência que tenho. Claro que há 
outras coisas que não considero relevantes, embora esteja ligada... mas não é 
formação, portanto...: a Música. Fazer um conjunto e ensinar música, através de um 
projecto... sei lá:? Participar em seminários; também participei como orientador 
nalguns seminários; fui acompanhando o ensino secundário... 

E.: Possuías algum projecto definido quando te candidataste? 
R.: Eu não me candidatei! Agora, um projecto em relação ao CF? Não. Eu apenas tinha a 

ideia de pôr isto de pé. Mas eu não podia ter um projecto, porque eu não sabia o que 
isto era. Eu li o RJ e li o regulamento do FOCO e depois de 1er aquilo vim ver. 

E.: Mas tinhas algumas ideias de como deveria ser a formação contínua de professores? 
R.: Ah! Sim. Sem dúvida. Isso tinha. As tais ideias que tinha adquirido no projecto de 

Mogadouro e depois com a elaboração da tese de Mestrado e numa certa prática e dos 
livros. Tinha algumas ideias; ideias, fundamentalmente: prioridade à auto-formação, 
ideias que estão, aliás, no próprio plano de formação que fiz no Io ano; vêm essas 
ideias de uma maneira muito simples, mas estão lá, nos objectivos, conduzidos por 
esse tipo de ideias. 

E.: Como caracteriza a formação não-inicial até à publicação do RJFCP? 
R.: O que eu pensaria antes? Estou convencido que posso dizer de uma maneira um 

pouco diferente: antes do mestrado e depois do mestrado. Eu, antes do mestrado, tinha 
uma visão, digamos, um pouco académica, portanto, de uma formação nos lugares 
onde ela deve ser feita. Embora aceitasse que a escola não seria o lugar único da 
formação; no entanto, acho que entendia que as escolas superiores (não as ES como 
entidades, instituições não!), mas as universidades (pensando nos horizontes que 
tínhamos na altura) seriam os lugares para a aprendizagem. Isto até ao mestrado. 

E.: E depois do mestrado? 
R.: Depois do mestrado mudei totalmente, porque, inclusivamente cheguei a polemizar 

com os Prof. (...), porque de facto havia uma certa contradição: porque as 
universidades pretenderam ser elas a conduzir o processo e nós estávamos a tratar da 
Educação de Adultos e diziam: "o processo deve ser considerado pelo próprio adulto, 
pelos próprios formandos", e a universidade é um recurso; como outro qualquer. Foi 
interessante. Foi uma boa observação. 

E.: Quais os principais domínios em que sentias mais necessidade de desenvolver 
competências para assumir as tuas funções? 

R.: Houve dois tipos de necessidades! Houve uma necessidade terrível, que era uma 
necessidade com que eu não contava, que era com a parte da gestão administrativa. 
Que eu não queria, nem gosto (ri-se). Não gosto, não é para o meu jeito, considero 
que não é um trabalho para o meu jeito. Não tenho jeito. Embora saiba fazer contas 
não é propriamente uma tarefa que me agrade, mas cheguei à conclusão que tinha que 
fundamentar-me em termos administrativos. Nunca fui amante de 1er decretos nem 
coisas assim e era uma falha terrível que eu tinha. Isso senti. Mas antes da formação 
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eu, na altura em que entrei para este cargo, o que eu pensaria era uma formação como 
formador. Aquilo que eu senti... porque eu vim para aqui com uma intenção 
meramente, exclusivamente, pedagógica. E tudo aquilo que pedagogicamente fosse 
necessário. Essa foi a isca que me lançaram, foi a única coisa que me fez pôr em 
perigo a escrita da dissertação (isto era um derivativo, não é?). E eu senti a 
necessidade, gostaria de frequentar um curso intenso (não digo intensivo, mas 
aprofundado) sobre formação de formadores, porque me parece, talvez, seria o terreno 
onde nós estaríamos. Depois, mais tarde, outras coisas. Mas na altura era o que eu 
pensava. 

2a Parte 

E.: Quanto ao perfil do director do CF: passados estes dois anos de intervenção, o que é 
que pensas sobre ele? Basta ser professor? Tem que obrigatoriamente possuir um 
saber de tipo gestionário? Ou tem que possuir outros saberes? 

R.: Ora bem: aí é complicado. Neste momento eu acho que o director (estamos sempre 
condicionados pelo percurso; o percurso também determina saberes)... agora, o que 
me parece é que o director de centro devia ser uma pessoa com saberes, acho que é um 
conjunto de saberes globalizantes. É inevitável que o conceito de gestão (eles agora 
parece que lhe chamam "management"; eu tenho um amigo que é todo sabido nessas 
coisas e que me diz: "gestor é um indivíduo que é capaz de obedecer a ordens". "E o 
manager é aquele que organiza através das decisões". Ora, eu acho que um centro, de 
facto os centros como estão, estão numa situação em que o director foi abandonado, 
foi-lhe atribuído todo o trabalho da formação. A formação não deu um certo prestígio 
que as pessoas queriam; o cargo de director, portanto, não foi prestigiado. Nota-se 
que a maioria das pessoas então a abandonar e o director ficou sozinho. E portanto, 
terá que ter uma formação global. E eu ponho em primeiro lugar de formação, 
continuo a dizer, porque todo o aspecto administrativo estou convencido que logo que 
acabe todo este dinheiro da CEE, toada a parte administrativa entra nas secretarias 
normalmente, como aconteceu com os SASE e depois ficará o director num cargo 
como outros; suponho que, inclusivamente, há-de ter um carga horária maior — a 
redução há-de baixar — e passará a fazer o expediente. Agora, por isso (ri-se) é que 
ficar só nessa figura terá que ter uma boa formação a nível pedagógico (formadores...) 
e uma certa capacidade de gestão, não no domínio administrativo (haverá agentes para 
isso, também não haverá a grande necessidade), mas sobretudo no domínio da gestão, 
digamos, do "know how", do soft ware (como agora dizem), de gestão de recursos 
(no bom sentido), porque me parece que é para isso que lhe vão atirar para cima. 

E.: No exercício das tuas funções de director, o que é que consideras que tenha assumido 
uma importância decisiva? (...) 

R.: A experiência profissional como docente acho que é sempre importante. Eu considero 
que, por vício, sou professor! Portanto, e às vezes até, entre amigos, às vezes estamos 
aborrecidos, porque estamos sempre à procura de planificar e as pessoas... na vida 
não há necessidade de planificar tudo. Mas portanto, acho que sim, porque entendo 
que a relação com os alunos, ditos não adultos, não difere do tratamento... até se diz 
que o modelo da educação de adultos passa para as crianças. Aliás, eu várias vezes 
trabalhei com adultos; eu, a primeira vez que dei aulas foi em cursos ADHOC, em 
1974, em Janeiro, na (...). Tinha uma turma de 58 alunos, dos quais (eu na altura 
teria 20 e poucos anos - ainda andava na faculdade) e tinha senhores de 50 e tal anos. 
Foi um curso de adultos. Concretamente, o relacionamento, porque me parece que é 
importante o relacionamento do adulto, quando a gente considera que está ali dentro o 
nosso professor, que tem uma vontade própria e que decide e que quer, muito embora 
nesse discurso não fosse assim, mas podia dizer que não..., acho que estamos nesse 
caminho. Na formação de professores não! Tirando casos pontuais, nunca exerci essa 
função. Já falei de Mogadouro, não é? Casos assim pontuais. A experiência 
académica... sim! A experiência académica já no âmbito do Mestrado. Depois: a 
reflexão produzida no grupo de pares: tinha um contacto, inicialmente essa experiência 
foi um pouco demasiado política; havia grandes interesses, houve uma grande 
movimentação política; vi que a pedagogia se perdia; aliás, os princípios pedagógicos 
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enunciados em Bissesse foram uma declaração de intenções. Ali, o que houve, foi um 
grande aparato político! Portanto, mais tarde e gradualmente, foi interessante. Mas as 
nossas reuniões tiveram sempre muito pouco que ver com Pedagogia. Sou muito 
franco: foi assim que vi, porque vemos muitos problemas de relacionamento... entre 
Conselhos Coordenadores, depois, muitos desabafos... correu tudo muito mal. 
Raramente nós fizemos um encontro em que tratássemos das coisas. Por outro lado, 
fomos metidos... mum primeiro período, era o período de instituição das coisas; no 
segundo período houve um tentativa de defesa, e então passámos ao discurso de 
defesa, quando foi do FORUM, assistiu-se demasiado (eu assisiti a algumas das 
conferências e algumas delas, as pessoas não levantaram problemas pedagógicos, 
levantaram apenas o problema da legitimidade de estarem dentro do programa FOCO). 
Portanto, a pedagogia andou um pouco arredia destes pares. A Comissão Pedagógica 
reflecte muito problemas concretos que também não são muito pedagógicos. 
Normalmente. E porquê? Normalmente estão os presidentes dos Conselhos 
Directivos. E quando estão os presidentes dos CDs estão inevitável e 
compreensivelmente a tratar uma série de problemas que já ultrapassaram a formação. 
Quando são os representantes não têm capacidade de decisão. E esses representantes, 
aqui, foram piores que os presidentes dos CDs. Os presidentes dos CDs são pessoas 
que, de uma maneira geral, funcionam muito bem entre eles. Têm as suas coisas, mas 
funcionam muitíssimo bem. São pessoas interessadas por isto. Em termos 
pedagógicos a coisa já é mais difícil, porque não perceberam e isto foi uma atitude 
inicial — eu inicialmente, disse que os projectos eram das escolas e que o projecto do 
centro era a resultante dos projectos das escolas, nos termos do RJ. Só que, depois, o 
que é que acontece? Pedir às escolas que nos trouxessem os projectos esboçados -
nenhuma o fez! Porque as pessoas ficaram aflitas, porque não sabiam elaborar 
projectos; as pessoas ficaram assustadas, porque pensaram que projectos seriam 
normas rígidas... e, portanto, as pessoas assustaram-se. E então o que se teve que 
fazer foi o tal inquérito, inicialmente, e foi desse inquérito... que assim não conseguiu 
ultrapassar muito os tais projectos pedagógicos, de formação, melhor dizendo; eram 
planos de formação com projectos feitos na própria estrutura. Não se conseguiu. E 
portanto, lá foi por água abaixo aquilo que poderia ser a CP.. A CP., de qualquer 
maneira, assistimos sempre a desabafos... também os tipos dos Conselhos 
Pedagógicos também, algumas sugestões concretas, vamos a ver para o plano de 96, 
estou a pensar programar um conjunto de formação ou de acções de formação que 
correspondam às necessidades sentidas, expressas. 

E.: Referiste que quando assumiste estas funções tinhas ideias concretas sobre a 
formação. Hoje: tens um projecto claro? 

R.: Sim. Não consigo ter um projecto claro, porque é um problema que é endémico, que 
é nacional. Quer dizer: nós temos obstáculos! Nós temos muitos obstáculos! Ainda no 
outro dia se falava de obstáculos... nós temos obstáculos! E um deles é não sabermos 
o que vai acontecer amanhã. Quer dizer: eu, este ano, quase que por uma atitude..., à 
espera que me perguntem porque não apresentei... Não apresentei o plano de 
formação para 95. Apresentei só acções para 95! E estou à espera que me peçam o 
plano para lhes perguntar como é que acham que eu posso fazer um plano. Porque 
nós, quando naquele mês e meio tivemos de apresentar dois planos de formação, ou 
dois grupos de actividades, que é o que interessa, acho que não é um plano. Porque 
um plano é algo que é organizado, com base em necessidades, coisas devidamente 
estruturadas e fundamentadas, não necessariamente teórica, mas numa prática e nas 
necessidades. E, portanto... 

E.: No quadro actual, qualquer plano que se apresente é um plano formal; isto é: tem que 
obedecer à teia que nos foi montada! Quando me refiro a plano, quero dizer: 
independentemente dos constrangimentos que nos colocam (e sempre nos têm feito!), 
que ideias é que possuis para a transformação da formação? Disseste que a pedagogia 
estava arredada normalmente das discussões entre nós. O que é curioso, porque 
somos todos professores e isso devia estar num plano cimeiro, e normalmente 
ninguém discute essas coisas. Não será importante pensarmos e reflectirmos sobre 
isso? 
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R.: Continuamos a ter... a sectorializar, as pessoas acantonam-se e não discutem umas 
com as outras. O que eu desejava para o centro, talvez de uma maneira mais clara, 
primeiro é que o centro pudesse ser autónomo em termos de formadores. Não quer 
dizer isolado. Mas autónomo, Ou seja: para a formação necessária nós temos 
formadores. Depois: acho que a formação que é precisa em termos essenciais é a 
formação de pessoas, portanto, o ideal... um pouco desta educação permanente, 
enfim, devidamente adaptada... Eu verifico (e isto é uma observação pessoal), 
continuamos a dar aulas à maneira clássica (mesmo os nossos formadores!) e, 
portanto, seria talvez o grande passo a dar, com reflexos na própria formação dos 
alunos, que é isso que nos importa (no fundo!), era formação de formadores, lá está, a 
que se reflectisse nos próprios professores, nas metodologias. Parece-me que é 
fundamental. Estamos a dar aulas e a atitude ainda é duma..., da chamada pedagogia 
tradicional..., portanto, da transmissão de conhecimentos ... 

E.: Mas para isso teria que ser quebrado este processo que nos foi imposto, com cargas 
horárias definidas à priori... 

R.: Pois; não... Isso tudo, depois, vem por acréscimo. Uma acção de formação terá as 
horas necessárias e possíveis... se for 47,5: porque não? Só que isto também for 
parte... Agora o que me parece é que a formação dos centros tem uma grande 
possibilidade... porque apesar de tudo, nos CFs, há uma mentalidade diferente, é 
grupos pedagógicos; as pessoas, no fundo, têm a sensibilidade... nós... estou 
convencido que isso foi uma aspecto bom! Em que venceu uma certa ideia de 
formação, contra a ideia tradicionalista do nosso ensino. E isso para mim... 

E.: Mas estás de acordo que todos os regulamento apontam para aí, para a formação 
clássica? 

R.: Os regulamentos têm vindo a ser... quer dizer: nós tivemos uma regulamentação geral 
que estava muito bem e agora temos vindo a ser confrontados com reduções. São 
disposições pontuais que têm vindo exactamente a cortar, a impedir... Por isso é que 
era preciso, é necessário haver um núcleo, uma autonomia de formadores que permita 
nós não andarmos a pedir. Porque se nós pedirmos a quem quer formação de tipo 
clássico, recebêmo-la assim! Precisávamos de arranjar um núcleo de formadores bem 
formados por forma a podermos nós decidir. Para mim é a necessidade fundamental! 

E.: O projecto de formação (ou as tuas ideias, neste caso) como é que foram construídas? 
Foram construídas ou iniciadas pela CP.? Foste tu que tomaste a iniciativa?... 

R.: Ora bem: o primeiro plano e único que há (no fundo), foi elaborado por mim e 
apresentado para aprovação. Depois, portanto, o conjunto de princípios, métodos, 
foram elaborados por mim e apresentados à CP.. Depois, as actividades, a 
formação... vivemos, nestes processos todos muito rápidos que tivemos, nós vivemos 
muito da oferta. Satisfizemos alguma procura. E desta mescla suponho que saíram 
umas coisas que permitiram receber três mil e tal contos! Isto assim. Muito 
cinicamente, mas foi assim. Quer dizer: nós tivemos acções porque se nos ofereceram 
para elas. Essas que nos ofereceram estavam de acordo com a vontade da Informática, 
a maioria das pessoas queria acções na área da Informática; portanto, correspondeu a 
um pedido dos professores. Depois, outras acções foram ofertas que nós aceitamos 
para ver e que a população-alvo aderiu. E no meio disto tudo depois dependemos do 
que disseram: não dás mais. Nós tivemos trinta acções e só foram dez financiadas. 

E.: Quais as maiores dificuldades/obstáculos que sentiste no desenvolvimento do teu 
trabalho? Podemos dividi-las em institucionais (centro do sistema); ao nível da escola e 
dos professores. 

R.: A nível institucional... ora bem, temos várias instituições, temos os regulamentos. Os 
regulamentos foram coarctados: não foram cumpridos. A nível da estrutura do Foco 
também só financiou 1/3 das acções propostas. E alguns critérios que, enfim, que nem 
sempre..., porque nós não fomos dados nem chamados. Foi ao telefone: "Era melhor 
aprovares esta ou aprovares aquela; olha, manda esta e não mandes aquela..." num 
critério de que as altas entidades, virando tudo ao avesso, aprovariam isto e não 
aprovariam aquilo. Agora, com esta restrição, através do despacho famoso, às 
Matemáticas, às Línguas e às Físicas, também... Por outro lado, a falta de diálogo 
entre as instituições... há um certo diálogo, mas o diálogo é sempre num sentido: eles 
ajudam-nos a fazer aquilo que eles querem. Eu tive aqui uma guerra por causa de uma 
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acção, que estava apontada para xis horas e de lá:"Não pode; não pode ser; tem que ser 
com tantas horas; tem que ser menos...". 

E.: Como é que essas questões se articulam com a ideia de um projecto? 
R.: Não se articulam. Não há hipótese. É inevitável. Nós depois estamos num lugar de 

decisão e temos de avançar! Também somos julgados por um maldito processo... um 
dos obstáculos que eu considero importante (ou uma dificuldade) que é a relação entre 
os créditos e a formação. A formação não é livre. Desde que a progressão na carreira 
seja sujeita à creditação e esta à formação... acabou-se! Misturam-se os dois pontos. 
Agora, em relação à escola: dificuldade de instalações. A colaboração tem sido 
interessante. Não é das melhores, mas... Esta sala era a sala de fumo dos professores. 
Ganharam uma certa aversão ao CF. e, volta e meia, ainda cá vinham... São os 
aspectos anedóticos... 

E.: Mas são os rituais, os hábitos dos professores... 
R.: Mas obrigou-me a mim a esperar até ao fim do primeiro ano, até passar o ano todo, 

para ter a sala. Eu ia lá para cima, para uma sala, e sempre que vinha cá, montava e 
desmontava a tenda. Pegava nas pastinhas pequeninas, depois guardava-as... Custou, 
a princípio. Depois, pronto: claro que nunca tive uma funcionária a tempo inteiro; não 
era possível, isto aqui não movimenta o suficiente. Agora sim, possivelmente já 
podemos ter... Só que arranjamos uma gestora para a parte financeira e a senhora 
depois foi para um emprego de jeito e vinha para aqui à noite, mas não fazia nada — 
não nos encontrávamos. A secretariar, esta moça que está ali, que está no SASE, volta 
e meia vem de boa vontade, mas como há limites de verbas, também, claro... Toda a 
gente pode ganhar dinheiro e eles não podem. E esta sala quando vem cá o inspector é 
ocupada por ele. Eu estive quase três semanas sem entrar aqui: estava aí a fazer um 
processo. Quanto aos professores... enfim, o que é que aconteceu? Acontece que... 
Ah! Temos dificuldades dos formadores, também; no fundo, alguns têm uma 
formação muito tradicionalista e as metodologias empregues são, às vezes, muito 
saturantes e de... Eu, pessoalmente, tive que me impor às pessoas dizendo que ainda 
era responsável pela formação para lhes exigir que, entre o final da formação e a 
avaliação mediasse, pelo menos, um mês. E as pessoas estavam relutantes, porque 
achavam que era tempo de mais, que as pessoas não viam isso bem, era para os 
professores poderem fazer trabalhos, para verem mais calmamente e tal, mas as 
pessoas, enfim, não têm uma visão igual. Eu também acho que devo dar uma certa 
liberdade, os formadores são responsáveis! Ainda por cima são acreditados. Mas há 
alguma dificuldade nisso. Outra dificuldade e que surgiu agora foi das pessoas, de 
facto, inscreverem-se e estarem mortinhas pela declaração e não pelo certificado. Isso 
foi sentido por muita gente. Houve pessoas aqui que quase se atiravam a uma 
formadora. Porque as pessoas estavam inscritas e quando se fez, chamamos essas 
pessoas! E as pessoas já não queriam vir porque já tinham o papel. É a formação 
imposta! Outro género: pois, as dificuldades de meios... ora bem: sobretudo 
instalações. As acções têm de ir todas para o sábado. É muito violento! As pessoas 
fazem ao sábado, porque não pode ser de outra maneira. Porque estou convencido que 
se pudesse haver instalações poderia ser de outra forma. Durante a semana também é 
difícil... Enfim, mais ou menos em princípio; claro que há muitas mais coisas, mas 
assim muito rápido... 

E.: Penso que já respondeste a esta questão: sentes que a tua prática efectiva esteve 
sempre perto das ideias que defendes? 

R.: Não... Eu aqui..., eu senti-me a brincar... quer dizer: eu há bocado disse e repito: eu 
ainda estou para conseguir o primeiro dia e chegar aqui e fazer o que quero. Porque 
tenho logo uma data de papéis inúteis a exigir que se mandem a declaração da 
declaração da declaração e carimbado e tudo mais. 90% não. As funções que eu 
entendo que devem ser as do CF. 

E.: Sentes que há mais facilidade de implementar o projecto na escola-sede ou nas outras 
escolas? Ou é igual? 

R.: Eu acho que nesta escola se consegue... mas, implantar as acções? 
E.: As ideias... 
R.: Ora bem: a escola, neste momento ... 
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E.: Nunca tentaste, por exemplo, fazer acções de formação tendo como referentes a ideia 
de projecto, isto é, os grupos das escolas autonomamente criar..., quer dizer: nunca 
fizeste uma reflexão sobre isto? 

R.: Eu tentei desafiá-los. A partir da prática concreta, simples... tentar criar um CE. E o 
que era? As pessoas queriam fazer um jornal e eu disse: muito bem! Então vamos fazer 
um jornal e vamos fazer isso em CE. que é uma coisas espontânea e temos um 
produto final, que é o jornal. Não temos dificuldades nenhumas. A questão é só 
organizármo-nos e conforme as dificuldades e as necessidades, nós vamos... e eu não 
me importo de acompanhar até para aprender ... sim, senhor. Ficou um grupo 
encarregado. Cada escola, porque nós pretendemos fazer o boletim, o famoso boletim 
que se faz para mostrar que se tem, ser uma coisa real. E então teríamos um elemento 
da cada escola. Falámos aos presidentes dos CDs, Da DLE também, aos dois 
representantes do Io ciclo e ficaram de trazer e cada escola vinha fazer isso. Marcamos 
uma reunião; na 2a reunião vieram 3 pessoas: eu, uma daqui e uma outra. Na próxima 
reunião já não houve ninguém. Estava cá eu! Portanto, a chamada metodologia... de 
facto, é difícil, as pessoas hoje têm todas muita pressa... de (...) aqui [e isto está mais 
ou menos central: nós temos dois pólos: (...) e (...)]. As pessoas têm coisas a mais 
para fazer. 

3a Parte 

E.: Pensas recandidatar-te? 
R.: Ora bem: o que eu penso fazer é o seguinte: eu não me candidato. O que eu penso é a 

maneira como vou fazer; eu penso não continuar. Agora, o que penso é, quando 
terminar o prazo, a CP.: "vocês façam o favor". E depois vejo. Quer dizer: eu sou um 
bocadinho, eu tenho um feitio um bocado teimoso! Quer dizer: eu só depois de ver 
morto é que acredito que é cadáver. Custa-me deixar por dois motivos: acho que é uma 
atitude de abandono. E, por outro lado, é uma atitude também que acaba por ser 
política. Eu detesto as políticas... vai ser a favor de um lado - não sei qual. Não se 
sabe qual vai ser... Por outro lado, entendo... 

E.: ...Depende do lado em que te colocares... 
R.: Não. Se puserem aqui um pau, eu estou à direita. Se puserem deste lado, eu estou à 

esquerda. É um dos males, porque eu não reduzo, politicamente não reduzo tudo; e a 
tendência que há é reduzir tudo; quer dizer: simplificar. Este partido é bom; aquele é 
mau. Não: as medidas é que são boas e más. E eu não sei o que é que vai ser, como é 
que vai ser. Hoje, sei muito bem como é e o que faria! Não é? Se fosse hoje que 
terminasse eu diria: este modelo não me serve! Fui enganado e ainda era capaz de fazer 
uma exposição, aliás cheguei a fazer uma vez, depois... Agora, o que me parece é 
que... tenho medo (e isso é a grande dúvida que eu tenho) que seja o objectivo 
pretendido. Que o que se pretende é que, de facto, as pessoas se demitam. Porque, 
quando nos falam de criar grandes centros, portanto, acabar com muito deles. As 
dificuldades que se levantam, os obstáculos que se põem são exactamente com o fim 
de acabar com isto, portanto, fazer isto cair por si mesmo. É isso que eu desconfio. E 
isso custa-me. 

E.: Não percebes porquê? 
R.: Não. Há muitas hipóteses. Vamos lá a ver. Teoricamente..., hoje fala-se em 

movimentos de voltar à escola antiga. Isto é uma ideia que anda por essa Europa, 
mesmos integrando em correntes sociais neo-nazis, o chamado neo-liberalismo 
(também o pós-moderno, no fundo), é a ideia, de facto, há que voltar outra vez à 
disciplina..., é uma ideia que corre; em Inglaterra, até já falam na hipótese dos castigos 
corporais. Corre esta ideia. E depois aparece o Japão, com os. êxitos, que aí é que é 
certinho... E então, o que é que acontece? Dá a impressão é que tudo isso leva à ideia 
de que é preciso pôr os meninos na ordem! E agora, politicamente, nós temos a 
ministra, que quer pôr os professores na ordem! E portanto, se a tendência é esta, os 
CFs, que são uma partilha, uma perda de concentração de poder, é uma 
desconcentração de poder e, talvez, uma descentralização (o que é ainda pior), quando 
impedem que se faça essa descentralização, os CFs devem abater-se. Por isso é que 
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deixou de fazer parte da tal instituição que deixou de ser de parceria e passou a ser uma 
instituição de tutela. Portanto, esse medo tenho eu! 

E.: Portanto, se se mantivessem estas situações tu não te importavas de continuar. 
R.: Não, não digo isso. Eu quero sair. Muito, muito firmemente. Tenho mais coisas que 

fazer. Adoro a música..., eu não sou nada destas coisas. Eu tenho lá um grupo coral 
em (...); tenho outro aqui na escola. Estas coisas estão mais para o meu feitio. Gosto 
disto; gostaria disto, pedagogicamente. Acho que é um projecto interessante, porque 
isto podia dar lugar a muita coisa. Podia dar lugar a publicações semestrais ou anuais; 
trabalhos de investigação pedagógica, mas investigação aplicada... portanto, os casos 
concretos, que é isso que não se faz e é a nós que nos compete, a nós professores, 
fazer essa investigação. E o centro deveria dinamizar isso só que o centro nunca sabe o 
que vai acontecer, não sabe se chove ou se faz chuva... Nós, o dinheiro, estamos a 
guardar, para não cairmos, para não nos porem em tribunal ou na cadeia. 

E.: E achas que as escolas seriam receptivas a essas estratégias? 
R.: Eu acho que sim. As escolas estão mortinhas por quem tenha disponibilidade para 

trabalhar. Porque, vejamos: se eu criar um núcleo de formadores, mais ou menos 
estável (não é criar lugares)... mas os Conselhos Pedagógicos têm uma secção de 
formação, faz parte das regras, faz parte da lei, portanto faz parte do regimento; esse 
núcleo poderia ser constituído por formadores e por pessoas que estão interessadas na 
formação; para além da formação global, mas também; e esses núcleos poderiam 
formar uma espécie de colégio. A nível desta comunidade que é uma comunidade 
manobrável, 1200 professores (são 250 do Io ciclo, mais 50 do pré-escolar e os 
restantes... aqui ainda aumenta a população; aliás em (...) deve ser a mesma coisa...); 
ora, este núcleo de gente poderia juntar-se, não é preciso fazer grandes reuniões, mas 
poderia juntar-se e esse núcleo, portanto, partindo bem da base, poderia fazer o seu 
regimezinho para períodos, podíamos detectar dificuldades, todos nós, todos os dias, 
andamos a dizer: dificuldades: aqueles alunos chegam tarde... é por causa da carreira, 
problemas muito concretos que podem ter resolução concreta. E as próprias 
necessidades de formação também. 

E.: Mas no quadro institucional que existe, não é possível isso! 
R.: Agora, no quadro institucional, quer dizer, acabou-se... 
E.: Porque obriga a um formador com um determinado perfil; obriga a xis horas de 

formação que pode não ter nada a ver com as necessidades das escolas; obriga a 
reuniões semanais... 

R.: Eu ainda quase que era capaz de dizer, nós com um bom núcleo de formadores já com 
essas habilitações, vamos supor: eu cedo, contrariado, mas vou lá; vou a jogo; jogo 
essas cartas. Ainda poderíamos conseguir. O que depois temos é a certeza de que 
somos constantemente... tu ganhas um terreno, ganhaste um ás! Esse ás deixa de 
valer! Põem-te outro: tu ganhas. Esse deixa de valer. E isso... Havia sempre 
possibilidades de fazer coisas se o jogo não estivesse viciado... 

E.: Estás optimista em relação às escolas e à capacidade das escolas em responder... 
R.: Pois estou! Porque a gente o que é que vê nas escolas? Nós vemos que os 

professores, coitados, pois têm muito defeitos, temos muitos defeitos e tudo o mais, 
mas temos também a capacidade de disponibilização, capacidade de sacrifício... e 
aquilo que fazem. Muitas vezes, em vez de estarmos a tentar enquadrar os professores 
nas normas, porque é que não normalizamos o enquadramento espontâneo? Ainda 
hoje vinha uma colega: "Vou passar aqui a tarde, temos o trabalho de grupo do 
clube..." Os clubes: são actividades interessantíssimas! Que poderiam ser como que 
reorganizadas, rentabilizadas, dentro da formação. É preciso é estar atento. Eu para 
estar atento, nós directores para estarmos atentos nã podemos estar sempre ao telefone 
a dizer: "olhe que aqui não é 25 é 25h; com estas porcariazinhas... 

E.: Mas achas que as escolas e os professores vêem os directores de centro com 
capacidades técnicas para isso? Para acompanhar, numa espécie de consultadoria, o 
trabalho das escolas? 

R.: Pois... eu não sei, quer dizer... Eu sei que os professores gostariam que os directores 
trabalhassem. Sei! Sei também que gostariam que os directores trabalhassem por eles. 
Também sei, mas isso é normal. Quando nós dizemos: "Não, o trabalho é vosso; não 
é nosso; nós somos meramente facilitadores...". As pessoas não gostam e dizem "tu é 
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que tens de avançar e tal...!"... Mas eu ainda acredito que pode haver um jogo... eu 
acredito no sistema! Não acredito é na maneira como ele está montado. Com a parte, 
como os regulamentos estão feitos. Na possibilidade, acredito. Acredito que se pode 
modificar isto de tal maneira a poder avançar. Agora: não acredito na vontade política 
e... não sei... nós também, neste momento, estamos numa instabilidade política. 

E.: Se continuasses nas tuas funções, tentarias lançar essas ideias no plano do terreno ou 
não tens uma ideia formada? 

R.: Eu a ideia formada tenho! Eu tenho é um obstáculo, quase que invencível, que é a 
incerteza! Porque eu, por princípio, gosto muito de queimar as energias no momento 
preciso. Nós temos uma ideia geral do que devia de ser. Se eu tiver uma expectativa de 
trabalho, com um prazo para além de um ou dois anos — Sim! Agora, o problema é 
este: nós não temos expectativas de tempo nenhum, não temos nenhum tempo como é 
óbvio. Porque a experiência do ano passado foi o que se viu! A experiência deste ano 
é o que se está a ver! Quer dizer: eu já estou a imaginar que vamos ter os problemas 
que tivemos em 93 ! Foi em fim de Junho, andamos a correr, à pressa, e depois as 
coisas atravancaram. Portanto, o problema é este: como é que eu posso tenta ... A 
minha ideia é esta: pois se há trabalhos que estão a ser feitos, vamos organizá-los; 
porque também é um problema humano: as pessoas querem créditos, é humano; não 
podemos ir contra isso. Então vamos tentar integrar, enquadrar essas coisas. Agora, o 
problema é: quem é que pode planear qualquer coisa? 

E.: Se continuasses, quais os domínios do saber que sentias como importantes 
aprofundar? Manténs a mesma ideia?... 

R.: Para mim continua a ser a Formação Pedagógica. Nós temos que concordar que... eu 
não sei, não fiz estatísticas, mas... 80% dos professores não têm formação 
pedagógica. 

E.: Estou-me a referir aos directores. A formação dos directores. 
R.: Ai, só para os directores! A Formação dos Directores. Não sei. É curioso. Nós não 

nos conhecemos uns aos outros. Aí está uma coisa... Nós não sabemos... 
Conhecemos pontualmente este ou aquele... 

E.: Mas achas que deveria haver uma formação organizada por alguém, acima de nós, a 
tal formação aprofundada que referias, ou fornecida pelo Foco, ou pela DREN ou em 
colaboração com as universidades ou/e uma formação feita pelo grupo de pares que se 
reuniam, não digo todos, mas uma meia dúzia que, espontaneamente, se decidem 
encontrar e trabalhar nesta área? Mobilizando outros recursos, eventualmente. 

R.: Eu acho que as duas versões são possíveis. Claro! E inevitável que eu vejo a 
formação muito mais uma formação procurada pelos próprios — a autoformação. 

E.: Isolada?! 
R.: Isolada, não! Nós os directores de centro temos necessidades. Sentimo-las. Podemos 

encontrar-nos e dizer: necessitamos disto. O que eu acho é que, quem tem os meios e 
os recursos? O apoio central é indispensável. Esse é indispensável! E, portanto, o que 
deviam era... nós próprios procurar ou eles proporcionarem-nos, quer dizer, esse 
diálogo que não existe, nem é institucionalizado às, porque deixou de estar 
institucionalizado... (refere-se, talvez, s reuniões de directores com o representante no 
C.C?) 

E.: Não vês que há alguns perigos numa formação institucionalizada? Imagina que tu 
estás com um mestrado (ou quase com o mestrado); eu estou na mesma linha; outros 
também; e de repente vês que há pessoas que vão gerir um processo de formação e que 
estão num plano inferior em termos mesmo académico... 

R.: Ora bem: a questão do plano inferior eu... quer dizer: eu não sou, quer dizer: eu para 
mim se vir um professor do Io ciclo, é uma pessoa que está no terreno como eu, tem o 
seu saber; eu tenho outro saber, tenho uma licenciatura... eu sou defensor da carreira 
única! Eu sou especialista na Filosofia. O do Io ciclo é especialista naquilo... 

E.: ... mas a formação de formadores requer... 
R.: ...Claro! A formação de formadores requer uma formação especializada! Agora, eu 

por ter um mestrado... o problema da carreira, de vir um indivíduo para a frente... 
E.: Não é essa a questão. Estou a pôr a questão mais ao nível da formação de 

formadores. Um Director de um CF tem que ser um formador. Para se formar estas 
pessoas, intencionalmente, uma formação institucionalizada,'como tu viste houve 
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alguns arremedos no início por parte do Foco quando assumiu essa função, achas que 
isso é adequado? 

R.: É uma hipótese a considerar. Na falha de mais. Agora, o que eu entendo é que: qual é 
o ideal? São os próprios directores que determinam as suas necessidades, que se 
juntam e procuram a formação. E a estabelecem. Que até pode não ser necessariamente 
nova. Agora, a mim não me repugna que em termos de funcionamento, digamos, 
possa ser uma entidade estatal ou administrativa que diga: "Há um espaço para a 
formação; proponham os senhores." Até de acordo, porque eu entendo que deve haver 
uma colaboração..., porque muitas vezes a organização de baixo para cima custa 
muito, porque nós não estamos habituados; nós não estamos habituados ao sistema 
democrático (e não falo em ideologia política, falo em termos sociais: a democracia 
também é um sistema social, é uma maneira de estar na vida: eu quero uma coisa, vou 
procurá-la, vou fazê-la). No sistema tradicional: eu quero uma coisa, peço que me 
façam. Eu acho que... claro, depois, a estrutura, lá os senhores do poder nunca estão 
muito interessados... (ri-se) na resolução das coisas. Estão interessados em manter o 
poder, que é o objectivo máximo. E portanto, tudo o que possam fazer, fazem assim. 
Agora, parece-me, pessoalmente, que em termos ideais que deveríamos ser nós 
próprios a procurar a formação. Agora, como se procura esta formação? Ela devia 
estar institucionalizada, ou seja, estar prevista, estar consagrada, estar regulamentada, 
se quisermos, não ao ponto de dizer xis créditos; não; mas estar, de tal maneira, ou 
legalmente, ou administrativamente, ou politicamente, estar administrativamente 
reconhecida. E é nesse domínio que eu me refiro. Agora, a formação... eu acho que 
sim, eu até estou convencido que há muita gente com capacidade para a organizar. O 
ideal seria um instituto, não é? É como normalmente se faz. Um grupo de pessoas 
interessadas cria o seu instituto. E isso faz sentido. Aliás, o conceito de instituto é 
esse, não é nada dessa.... O Instituto não se distingue duma universidade; um instituto 
é porque foi gerado por este processo. Eu acho que sim, os directores dos CFs, 
vocacionados para a formação de professores, em primeira linha, deviam ser 
escolhidos pessoas de perfil, até um perfil... nós, normalmente, não falamos destas 
coisas, mas... um perfil moral! Pelo menos notório: que se visse que era uma pessoa 
ponderada, que se visse que era uma pessoa..., ser capaz, por exemplo, de estar numa 
escola e tratar igual para todas as escolas, porque às vezes depois aparecem esses 
problemas na praça pública... o próprio perfil, na escolha, e depois uma formação... 
muito cuidada. Com uma parte geral e uma parte pessoal, pelo menos. 
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Protocolo de entrevista ao Director "O" 

A entrevista decorreu no gabinete do entrevistado após uns momentos de 
troca de impressões sobre problemáticas comuns 

E.: Quais os factores que estiveram na base da tua candidatura a director de centro? 
R.: Eu já pensava em CFs desde os documentos preparatórios da Reforma... que sairam 

em mil novecentos e oitenta... e... seis 
E.: ... Preparatórios?... 1988. 
R.: Desde 1988. Desde essa altura, portanto, desde que me organizei, aliás em conjunto 

com outros colegas, que pensava nos CFs não no sentido de dizer assim. "Eh; pá! 
Quando surgirem os CFs eu quero ser director!" Não é isso. Portanto, era pensar que, 
de facto, seria um óptimo meio para que os professores pudessem estruturar a sua 
própria resposta às suas próprias necessidades de formação. De resto..., portanto, se 
quiseres... talvez, eu respondia melhor não à pergunta que fizeste mas à pergunta que 
fizeste antes de começar a gravar, que é: de onde é que eu venho? Eu fui, durante 10 
anos, orientador de estágio do ramo educacional dos cursos de Biologia, dos núcleos 
do (...), da (...) e daqui da (...). Portanto, durante 10 anos. Durante esse tempo... Era 
um trabalho extremamente interessante, porque tinha formação ao longo do ano 
(portanto, nós éramos escolhidos..., não havia concurso, portanto, as pessoas eram 
escolhidas e acabei por entrar, digamos, porque me indicaram..., aliás, eu manifestei 
interesse em entrar; portanto, o sistema de... no fundo, de..., de recrutamento não era 
muito correcto, na minha perspectiva: as pessoas deviam entregar o currículo e 
concorrer...). Na altura havia reuniões nacionais, portanto, de coordenação nacional; 
nós tínhamos cinco reuniões anuais, normalmente lá para baixo, Coimbra e Lisboa e 
às vezes cá no Porto, e durante essas reuniões dois dias eram dedicados à coordenação 
e depois o resto do tempo da semana, os outros três dias, eram dedicados à formação. 

E.: Portanto, isso era um processo coordenado, pela DGEBS... 
R.: ... pela DGEBS. Portanto, havia um coordenador nacional que fazia a articulação dos 

52 orientadores que estavam a nível nacional. Aquilo foi uma coisa que me deu muito 
gozo, porque além do trabalho na escola e que me dava imenso gozo, haver, digamos, 
coordenação nacional; e haver, digamos, formação voltada para a formação de 
professores deu-me uma bagagem, rodagem, digamos; nós é que decidíamos quem é 
que eram os formadores, quais eram as nossas necessidades de formação como 
orientadores de estágio e quem eram os formadores que nós gostaríamos de ter. 
Tivemos à nossa frente, digamos, a nata da... 

E.:... Portanto, a formação era pertinente, era mais uma análise de necessidades em 
formação do que de formação propriamente dita? 

R.: Se quiseres era já um exercício da formação contínua! Portanto, voltada 
especificamente para a actividade de orientação de estágio. Portanto, nós praticamente 
escolhíamos os formadores que queríamos. Diziamos: bom, para Maio, gostaríamos 
de ter, precisávamos disto, daquilo e daqueloutro... Apareceu à nossa frente, desde o 
Albano Estrela, portanto..., montes de gente, portanto..., enfim, todos os formadores 
mais sonantes (não era por ser bem sonantes, era por serem, de facto, por nos 
passarem à frente), isso deu-nos todo um substracto que... Na altura ainda nem se 
falava em mestrados, nem se falava em nada disso, portanto... Isto comecei em 82..., 
portanto, estive até 92. Saí de orientador de estágio para entrar nisto. 

E.: Tinhas alguma ideia sobre o perfil do director de centro? Achavas que bastava ser 
professor? 

R.: De modo nenhum. Eu penso que tem que se (cheguei a falar nisso a nível de reuniões 
de Directores de Centro, embora veladamente...), não se pode apanhar um gajo na rua 
e pô-lo a Director de CF; não se pode pegar numa pessoa, por exemplo, que não tem 
horário e pô-la à frente de um CF; não se pode, portanto, penso que não é esse o 
trajecto. Tem de haver motivações internas fortes, tem que haver um percurso, tem de 
ter passado já por muita coisa ao nível da formação, seja em que área for, para se 
poder ter uma visão de conjunto. 

307 



E.: ...Ter uma formação de natureza gestionária será suficiente?... 
R.: Penso que um trajecto pode ser este. Não quer dizer que seja o único, evidentemente. 

Mas pelo menos é um trajecto conhecido e que penso que me deu as competências para 
estar aqui foi exactamente isso, foi estar durante 10 anos a fazer formação e a formar 
no conjunto 36 professores, digamos, de Biologia deste país e, desde o bloco de 
granito que eles são quando chegam à... limpinhos, fresquinhos, com 21 anos, 22 às 
vezes e depois, ao fim de um ano de trabalho, de 8, 9, lOh de trabalho por dia, penso 
que se consegue, portanto, ajudá-lo a transformar-se num professor. Isto é um 
trajecto! Há outros. 

E.:... Esse trajecto está muito inscrito dentro daquilo que podíamo designar por Ciências 
da Educação? Para além da formação de base? 

R.: Sim. Sim. Sim. Penso que sim. 
E.: Eu tinha aqui uma questão que era: que expectativas possuías em relação às funções 

que irias desempenhar? Mas já referiste isso. Portanto, não vale a pena... Agora, uma 
outra questão a que, também, de certo modo, já respondeste. Eu tinha aqui a questão: 
se a selecção para director de centro se se inscrevia num percurso coerente com a 
prática profissional anterior. É evidente que podia ser uma prática profissional de 
docência; podia ser uma prática profissional de formação ou de uma prática da própria 
gestão da formação. Também já respondeste a isso. 

R.: Uma outra coisa. Já agora explico porque me parece importante também. Há uma 
componente da legislação (que não sei se é cumprida pela maioria dos centros. Penso 
que não foi) é que quando me candidatei a director do centro, primeiro não foi os 
Conselhos Directivos que se juntaram e resolveram pôr o lugar a concurso ou coisa 
parecida com isso. Não foi assim. Neste concelho os Directivos encontraram-se em 
Julho de 1992, começaram a pensar na formação do Centro; esta escola tomou a 
iniciativa e a partir daí criou-se grupos de trabalho, a partir de Julho de 1992, que 
trabalharam até Novembro na auscultação das necessidades de formação; portanto 
fizeram-se inquéritos à população a nível de todas as escolas... Eu fiz parte desses 
grupos de trabalho desde o princípio; portanto, quando eu apareço para, propondo-me 
para Director do Centro, tinha essa experiência, no fundo tinha acompanhado o 
crescimento e ao mesmo tempo avancei com um plano de acção; portanto, quando me 
candidato não digo "eu estou aqui, quero ser Director do Centro"; não, "eu estou aqui, 
quero fazer isto". E apresentei um plano de acção. 

E.: Esse plano era teu, só, ou era de um grupo? 
R.: Era meu, baseado num pressuposto que o próprio programa tinha anexo (nem sequer 

tinha uma opinião legal), que era: eu só seria capaz de executar aquele plano de acção 
se tivesse uma equipa por trás. Uma equipa escolhida por mim e configurada... 

E.: A concepção desse plano foi tua? 
R.: Sim. E a escolha dos elementos da equipa foi minha. E a estruturação do 

organograma do funcionamento do centro também. Aí, a CP. aceitou o meu plano de 
acção e aceitou com reservas a minha equipa. É evidente que não sabia se isso era 
possível, isso não estava previsto, mas se fosse possível tudo bem (e tal). A partir daí 
foi um pouco (e é isso que estou a fazer ao longo deste tempo) é pôr em prática o 
plano de acção que eu queria. Eu penso que isto na maioria dos Centros não terá 
funcionado. E assim que se fez a selecção do Director, digamos pronto, quase... a 
nomeação do director está em conformidade com o plano de acção posto em cima da 
mesa e que deve ser avaliado a cada momento. Daí que a grande maioria das pessoas 
(se calhar estou a exagerar, mas auscultava isso nas reuniões) passaram meses e meses 
à espera de directrizes que nunca mais viriam nem virão nunca. Ninguém lhes vai dizer 
o que devem fazer ao nível dos seus centros. A gente tem de ter ideias. 

E.: Isso, normalmente, é o que caracteriza o tal saber gestionário das escolas... estão 
sempre à espera de orientações. É uma questão de segurança. A 5a questão era 
exactamente isso: se aquando da tua candidatura tinhas algum projecto pessoal ou 
grupai que orientasse a tua acção. Mas, já agora, eu vou um bocadinho mais longe: 
como é que caracterizas esse plano? Quais as ideias centrais? Quais as influências que 
consideras como mais importantes para a emergência desse plano? A experiência? A 
formação académica? Quais os principais factores que influenciaram esse plano? Quer 
dizer: se fosses a analisar o teu plano, era umas linhas gerais ou era uma coisa já com 
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profundas influências do teu trajecto anterior, ou se tinha mais de natureza 
académica... 

R.: Não. Aliás, eu estou-me, nesse aspecto... Por um lado, tinha já alguma formação, 
tinha participado naquilo de que te falei; e em muitos cursos... mas eu estou, portanto, 
desde que me tornei director até agora, no fundo, a suportar a minha prática... na 
investigação actual: o que há sobre a Formação Contínua e, em muitos sentidos, estou-
me a revisitar (o que é óptimo), portanto, estou a encontrar na investigação muitas das 
soluções, portanto, muitas ideias que, na altura, sozinho e em conjunto com a equipa, 
nós fomos encontrar. Portanto, muito na altura... isso, acho que sim, era bastante 
intuitivo, mas... só num pomenor: o plano era bastante concreto, portanto, não era um 

. plano vago, de coisas muito... o plano era, se quiseres, começa logo pela estruturação 
do nosso plano de formação que logo desde o princípio previa, portanto, ao nível das 
acções de formação, oito áreas de actividade do professor. Pronto: isso era um factor, 
penso eu, distintivo, logo à partida. O que depois se viu, a nível dos outros CFs, é o 
que a gente vê: molhos de acções e não acções que tentam dar ou enquadrar-se numa 
dimensão da actividade do professor; portanto, nós consideramos que a actividade do 
professor tinha oito dimensões e que todas as acções iriam, digamos, surgir..., 
portanto, era aberto, continuamente estavam a entrar novas acções e a sair, portanto, 
conforme as necessidades que se iam auscultando e, portanto, as acções enquadravam-
se nessas oito áreas. Isso era um componente, logo à partida. Outra componente era o 
facto de irem existir outras actividades de formação que não só as acções de formação. 
E estavam as 4as feiras, já (na altura não se chamavam assim) portanto, ou seja, 
espaços de debate mais ou menos quinzenais ou mensais 

E.: (espaços de formação informal...) 
R.: Exacto. Sem créditos, mas apenas espaços de encontro dos professores do concelho, 

portanto, para discutir questões de interesse, evidentemente. Estava à vista logo no 
princípio também, como veículo da imagem do centro, de veicular a imagem do 
Centro, as ideias do centro, o ideário (vá lá) do Centro de Formação, estava, portanto, 
actividades de... estava um congresso previsto que não se chegou a concretizar, sobre 
a imagem do professor: (isso era uma ideia antiga que já existia aqui) e há uma coisa 
que por uma questão de justiça penso dever fazê-lo.eu era considerado, portanto, à 
entrada para Director do CF o sexto elemento do C. Directivo da escola — isso explica 
uma bocado... (era considerado..., na brincadeira, portanto, mais até pelos próprios 
elementos do CD., era uma pessoa de um leque de pessoas que normalmente ouviam 
para tomar decisões, etc.) e, portanto, tínhamos montes de ideias no ar e coisas que 
entretanto se foram concretizando colectivamente, ideias colectivas, portanto; uma 
delas era, por exemplo, um congresso sobre a imagem do professor, em que se 
analizasse a imagem que o professor tinha a todos os níveis, desde a roupa que vestia, 
aó carro que tinha, à casa que tinha, como é que a casa do professor era modificada ou 
afectada pela sua profissão, até à imagem que a comunidade tinha do professor; 
depois, o que é que se poderia fazer para a melhorar. O CF, desde o princípio, que 
uma das grandes linhas de força que tem é essa mesma, é contribuir para que a 
imagem do professor saia dignificada, portanto, o desenvolvimento..., o poema (que 
está no Boletim Informativo) resume um bocado o ideário mais forte ou as ideias mais 
fortes do ideário dizia: (...) era um bocado essa a ideia, isto é, o mandato, uma das 
linhas do mandato era essa, era durante três anos pugnar pela imagem do professor e 
no fundo lutar para que ela... isto tem muito de espírito sindical, sem se ser sindicato 
nem se pretender ser; portanto, pugnar de facto pela dignidade do professor. 

E.: É um espírito emancipatório. Isso não tem nada a ver com sindicatos. Tem a ver com 
uma perspectiva diferente de formação. 

R.: E ao mesmo tempo sentir que a nossa imagem está extremamente degradada; o 
principal responsável por isso, penso eu, são os serviços centrais; começa logo pela 
forma de recrutamento; a nossa deve ser a única profissão em que é admitida a figura 
do eventual. Não conheço nenhuma profissão em que isso aconteça; não conheço o 
médico eventual, não conheço o engenheiro eventual, não conheço o advogado 
eventual, nem o general eventual. Não há eventuais noutra profissão. Isso é, logo à 
partida, um dos principais critérios de... e que depois nos leva em qualquer lado uma 
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pessoa... ou a casa de alguém: "olha, a minha filha também dá aulas!" Eu digo, eu não 
dou aulas, eu sou professor! São coisas diferentes. Portanto... 

E.: Sabes que a imagem do professor está muito ligada a esse conceito do dar aulas. A 
própria definição etimológica da palavra professor é aquele que professa. 
Tradicionalmente está muito ligada a isso. A reconstrução é que ainda está por fazer. 

R.: Exacto, Com toda a nossa prática, se calhar, o principal objectivo, o foco, a luz é 
essa, aquilo que fazemos tem tendencialmente essa ideia, é essencialmente isso. 

E.: Tinha aqui uma questão, não tem uma lógica sequencial, no entanto, tendo em conta o 
que disseste, cabe aqui bem. Portanto, o que é que pensas da formação não inicial 
antes da publicação do RJFCP? Já agora, de que forma é que o teu projecto era 
influenciado por ela. 

R.: A Formação Contínua que havia até à altura, ou a oferta de FC que havia penso que 
era perfeitamente avulsa, era do DES, do ME, dos organismos oficiais, mas também 
de outros menos oficiais relativamente à actividade do professor, até de instituições 
particulares. E todo esse leque de oferta, no fundo, o que levava o professor a aderir a 
essa formação era o gozo, era a vontade de se aperfeiçoar neste ou naquele domínio. 
Ao deixar isso ao gozo de cada um beneficia só aqueles que de facto são empenhados 
na sua profissão e acabavam por aderir e aqueles que podiam. Eu não tenho filhos; 
mas se tivesse quatro filhos provavelmente teria feito 1/4, ou 1/5 dos cursos que fiz, 
porque eles custaram dinheiro, porque eles foram pagos à minha custa; o estado só 
contribuiu, digamos com a dispensa da actividade docente para a frequência dos 
cursos, mas fui eu que os paguei, portanto, fora de portas, ficar lá, etc.; 
provavelmente só o fiz porque, pronto, reuni digamos, as condições de querer, do 
gozo, mas também de poder; estou convencido que uma grande parte da formação 
contínua que não se fez deve-se também ao desinteresse pela profissão em muitos 
casos mas também à falta de meios... 

E.: Só alguns professores é que tinham acesso a essa formação, por uma questão de 
vontade própria?... 

R.: Vontade própria e meio. Penso que o factor monetário é um verdadeiro obstáculo. 
E.: Penso que há pessoas que mesmo sem esses meios pessoais, as pessoas que aderem a 

estas questões aderem da mesma maneira, mesmo com sacrifícios pessoais. 
R.: Sem dúvida. 
E.: Quais os principais domínios de formação em que sentias mais necessidade de 

desenvolver competências, tendo em conta as funções que ias desempenhar? 
R.: Para exercer o cargo? Eu penso que todos os domínios têm a ver com a questão da 

formação. Eu neste momento via, perfeitamente, necessário (e acho que devia ser 
automático em termos de..., pronto, não estou a precisar de avançar com o processo, 
mas era altura de se fazer aquilo que nós fazíamos quando estava na orientação; de 
facto, isso acabou tudo, isso acabou tudo, durou até 1987, acabaram com os grupos de 
disciplina...). De qualquer modo foram anos bastante cheios mas, quanto aos 
directores de Centro devia-se fazer imediatamente uma coisa parecida com isso ir... 
uma vez que não se exigiu que as pessoas tivessem formação ou sequer competências 
em determinadas áreas, então, agora, dever-se-ia colmatar as falhas que se possa ter. 
Eu sinto necessidade, por exemplo, fazer uma formação especializada qualquer na 
gestão da formação, exactamente para... 

E.: Mas vês essa formação produzida por quem? Processo orientado pelo Centro do 
Sistema, processo orientado pelos próprios intervenientes nesta questão, processo 
misto? (...) 

R.: Hoje em dia o que está a dar é mesmo o processo institucional, portanto, o que 
produz diplomas, DESES, Mestrado (neste caso). Isso seria o processo mais atractivo 
se pensarmos que isso é um factor que dentro de alguns anos vai fazer a diferença... 
mas... também não me assusta nada ser um processo misto ou ser um processo do 
próprio sistema acabar por produzir um conjunto de coisas que levassem nesse 
sentido, p. ex.. Agora, sinto necessidade disso, porque seria uma forma de me 
revisitar em alguns pontos mas também aprender outros; portanto não tenho pretensão 
de modo nenhum, em que descobri aqui, digamos, as melhores opções do mundo em 
relação à formação. 
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2a Parte 

E.: Pensas o mesmo quanto ao perfil do Director, ainda? 
R.: Penso, penso. Na altura, como já disse, ao nível das tais reuniões eu tive a 

oportunidade (há bocado não cheguei a acabar a ideia), de dizer isso e olharam-me 
com olhares extremamente agressivos quando eu disse, quando ouvia "tem-se de 
definir tudo de cima..., tem que dizer não sei quê, não sei que mais e também nós 
devíamos pugnar para que a Director de Centro só chegassem pessoas que tivessem 
determinado perfil... Isto não é dizer assim: eu tenho e vocês não têm. 

E.: E tem a ver com essa tal formação de carácter institucional? Uma forma de se chegar à 
tal selecção? 

R.: Portanto, o ter uma formação já com diploma? Talvez não. Eu acho que baseava isso 
muito mais nas motivações..., porque senão isso vai fechar a porta..., por exemplo, 
fechar-me-ia a porta em 1992... No futuro, sim, penso que pode ajudar, mas talvez... 

E.: Achas que há instituições no país que possam promover essa formação? Que tenham 
experiência suficientemente grande nesta área? 

R.: Eu já estive inscrito em 1983 num mestrado... desisti... na boca da urna, mais ou 
menos e... sem ter muito... sinceramente, desisti foi por razões familiares, mas não 
interessa; mas o que foi interessante é que fiz tudo até à primeira aula, cheguei atrasado 
à primeira aula e estava do lado de fora da porta (porta fechada) e estava a ouvir o que 
se estava a passar lá dentro e eu vim-me embora. A desistência foi por razões 
familiares, logicamente, mas só para dar um bocado a ideia de que me assusta voltar 
aos bancos de escola... naquele ambiente que temos à nossa frente... ou temos 
pessoas reputadas, digamos, pronto, com óptima experiência, com óptimo... 
conscientes... lúcidas, ou temos uns patos-bravos em que a última vez que entraram 
numa escola foi quando saíram; portanto, em digamos, aos 19 anos ou isso... E isso é 
mau... portanto, eu já estive em congressos, estive (vou dar um exemplo, é o exemplo 
mais caricato que tenho, mas de qualquer maneira...), estive num congresso em 
Braga, sobre..., um congresso internacional de Pedagogia (- estive no primeiro e já 
houve dois) e então apareceu à nossa frente um fulano que durante uma hora explicou 
que fez uma investigação, re-béu-béu-béu..., tinha chegado a xis resultados, tinha não 
sei quantos gráficos, não sei quê... e então perguntou-se qual tinha sido a 
amostragem. E ele disse que tinha sido pequena, mas queria arranjar mais pessoas... 
tinha três alunos na amostragem e... o público que estava lá sentado (riu-se) não se 
levantou todo e não saiu e não chamou palhaço ao fulano porque de facto não 
convinha e dava mau aspecto... Quer dizer..., pronto: era um fraquinho que tinha 
saído da Faculdade de Psicologia, tinha juntado so primeiros em casa, fez uma 
entrevista e está a apresentar no congresso uma comunicação; quer dizer: isto é 
palhaçada! Temo muito o ambiente universitário por causa disso, portanto, conheço-o 
indirectamente pelo trabalho do F... (está metido nisso até às orelhas) e vou sabendo 
das práticas e do ambiente daquilo (tenho outras ligações atavés de pessoal amigo que 
também lá está envolvido nisso) e temo muito o ambiente universitário e o que eles nos 
podem dar; eles desconhecem em absoluto a prática teorizam sobre coisas que... 
desconhecem absolutamente a prática, nem querem conhecer nem arranjam meios para 
isso... Eu estive durante, já disse, durante o tempo que estive ligado à orientação, 
nunca uma única vez o orientador científico dos meus grupos de estágio veio assistir a 
uma aula. Veio uma única vez... De resto, eles acham que Pedagogia (neste caso, os 
da parte científica) que é bruxaria, portanto, é ciências ocultas (chamam às ciências da 
educação ciências ocultas...) e portanto, demarcam-se disso completamnete. temo, de 
facto, que o mestrado (tu é que sabes disso...) pode tornar-se numa coisa 
extremamente enjoativa nalgumas situações, pelo menos nalgumas aulas, pelo menos 
nalguns ambientes que se vão criando... Pronto: mas sinto necessidade disso, sem 
dúvida, de aprofundar mais algumas coisas... 

E.: Isso talvez nos remetesse mais para um conjunto de acções... Na minha opinião, é um 
bocado isso: conheço muito boa gente nas universidades, mas não estive lá para pegar 
naquele conteúdo e eventualmente aplicá-lo. No entanto, parece-me que as 
contribuições que vamos buscar vão ser integradas na nossa experiência e naquilo que 
já conhecemos sobre as coisas, portanto, a nossa capacidade de afrontar um pouco 
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esses modelos unversitários é que nos pode fazer crescer (de certo modo). É evidente 
que o modelo académico é que está sempre muito presente naquelas sessões. É 
evidente que também depende muito do público seleccionado para fazer o mestrado. O 
mestrado não é bem..., pelo menos o modelo de mestrado que eu tenho não é bem o 
modelo clássico de uma licenciatura; está muito mais orientado para uma 
especialização. 

R.: Sem dúvida. Dá para se revisitar. Reconhece-se nalgumas coisas, estranha-se 
noutras... Um pormenor: o mestrado do F... (o meu colega) foi em ciências... foi em 
Biologia (ensino da Biologia) e repetiu cadeiras da Faculdade. Isso é grave. Repetir 
cadeiras? Não, obrigado! 

E.: Normalmente as pessoas fazem os mestrados com a prata da casa, seguindo um 
pouco a lógica académica, escolarizada. A experiência que tenho não é essa, 
felizmente. Pelo contrário: foi uma espécie de aprofundamenteo de muitas questões 
que tinham ficado em aberto na licenciatura. Porque, talvez pela própria natureza do 
mestrado. Tinha mais a ver com as ciências da eudcação e não com uma identidade 
concreta, disciplinar. E isso é uma das coisas fundamentais. 

E.: No teu desempenho como director, o que consideras que tenha sido decisivo: 
experiência anterior (como docente e como formador), formação académica, trabalho 
inter-pares, Comissão Pedagógoca?... 

R.: Eu sempre estive nas coisas de uma forma interventiva ou interventora como, agente 
cultural, isto é, portanto... quando eu estava na formação de professores nunca estive 
por estar, por ser um lugar porreiro, que só tinha duas turmas e tempo livre; pelo 
contrário, entrava às oito e saía às oito da escola, trabalhava o dia todo. Só estive por 
achar que era uma forma de intervenção, de intervir no sistema de uma forma mais 
significativa; para mim... pronto: podia ter escolhido ser professor, portanto, ter um 
horário de trabalho, pura e simplesmente dar as aulas, participar nas actividades da 
escola e ir embora para casa; mas achei que havia uma "mensagem", digamos, e uma 
maneira de ser professor que eu achava fundamental; se eu estivesse num local em que 
pudesse ajudar outros professores a compreenderem isso, isso era mais interventivo; 
isso foi uma das razões que me levou a estar tanto tempo na formação inicial. Quando 
eu vim para Director do Centro foi um bocado a mesma coisa; portanto, achei que se 
pudesse intervir directamente na... o estar como um dos actores neste processo, 
poderia contribuir para melhorar a imagem do professor neste sentido, portanto, criar 
condições para que de facto, a FC através do C.F. pudesse ser um processo honesto, 
um processo enriquecedor e tudo isso. Mais uma vez numa perspectiva da 
intervenção. Aí, para isso, o que é que foi mais fundamental? Se quiseres, este 
espírito, portanto, que eu transpus da inicial para a contínua, com a ajuda da equipa 
que me ajudou muito, como é evidente. Mais estas duas componentes; menos a 
comissão pedagógica, se quiseres; mas se eu tivesse tido uma C. pedagógica que 
acreditasse nas opções que eu lhes fui apresentando, nas ideias que lhes fui 
apresentando, se eu não tivesse tido em conta o interesse dos professores do concelho 
através dos tais grupos de trabalho que nós tivemos até à constituição do centro 
também não fazia sentido. A parte menor nesse conjunto de facto, é o colectivo de 
Directores de Centro, infelizmente. Pela maneira como... pronto: o ambiente (que 
também viveste) das reuniões que transformaram inteiramente em espaços, de 
lamentações, de tudo e mais alguma coisa, não os casos legítimos, porque, de facto, 
um director de centro do fim-do-mundo tem dificuldades que uma pessoa nem sonha 
aqui! Não é? Dificuldades de formadores, de espaços, de tudo e mais laguma coisa 
e... 

E.: Portanto, que sentiste como fundamental foi todo este envolvimento, este contexto em 
que estás inserido na própria escola: equipa... e fundamentalmente a experiência vivida 
anteriormente? 

R.: Sim. O caso... só um pormenor: o colectivo menos... eu não me preocupava tanto, 
digamos... ou aquilo que me irritava nas reuniões de Directores de centros não é que 
eles tivessem dificuldades, que manifestassem as suas dificuldades; é que não 
tivessem ideias. Isso é que me confundia, percebes? A minha expressão mais comum, 
quando eu estava lá era assim: porra, porque é que este gajo se meteu nisto? Se ele não 
tem ideias sobre o assunto meteu-se nisto para quê? Portanto, deixe o espaço, porque 
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deve haver alguém que tenha neste país... O colectivo cedo se transformou num muro 
tremendo de lamentações em que..., pronto: não se discutiam coisas fundamentais; o 
que se discutia eram tricas e nicas, portanto, de... pronto. Outra coisa que eu dizia, 
dizia aqui quando chegava das reuniões: está-se a discutir em Maio opções que nós 
tivemos que fazer em Julho do ano passado! Portanto, e isso cansava-me. E cansou-
me. Houve um ponto em que eu só fui a metade das reuniões. Infelizmente, se 
calhar... e outras a que fui irritava-me! Nesta altura do campeonato... aquilo que me 
chateava era a falta de ideias, de quem se meteu, nalguns casos eu senti isso 
sinceramente, há pessoal que está ali que concretamente eu vou dizer isto e se calhar 
não devia ficar aqui, de pessoal dos 12° grupos que se meteu porque tinha o horário 
em branco. O directivo disse: oh pá, anda cá, vais ficar aqui à frente de... 

E.: E há muitos desses? 
R.: Eu diria que é uma percentagem elevadíssima. E..., portanto, o ambiente... acaba por 

E.: Disseste que tinhas um projecto inicial para a formação do concelho. Essas ideias 
estão intactas ou sofreram algumas modificações? 

R.: Não. Desde logo, desde o início, portanto, no início tivemos que arrancar com um 
formato, inclusivamente porque não... não adiantava dizer assim: "ah, o nosso plano 
de formação muda de 10 em 10 minutos! Não adianta nada porque está sujeito a 
directrizes e a regras do FOCO e etc. e depois tem que se cortar isso. Mas, à partida, 
havendo um plano de formação aberto, portanto, seccionado ou dividido em áreas de 
formação... que foi, como digo, muitas das acções (posso dizer a grande maioria) 
foram criadas para responder a necessidades específicas dos professores. Nós nunca 
quisemos ter no plano de formação acções estereotipadas, portanto, acções que se 
pudessem retirar daqui e aplicadas num outro contexto, em qualquer parte do mundo; 
isso sempre nos fez confusão. Embora, por exemplo, houvesse quem defendesse a 
nível da C.P., primeiro: que só devíamos ter como formadores, portanto, doutores ou 
indivíduos com mestrado... Isso sempre me fez uma tremenda confusão. Eu sempre 
defendi que devíamos ter à frente pessoas que tivessem esperiência prática das 
questões que iam abordar e, se fossem professores, se fossem, portanto 
(universitários ou não) mas pronto, com prática daquilo que iam trabalhar; essa era 
uma questão. Um plano de formação aberto e desde cedo ( e o cedo foi logo em Junho 
de 93) começámos a fazer uma avaliação da própria oferta de formação que tínhamos 
tido. Como digo, antes disso não fazia grande sentido, porque nós tinhamos sempre 
de apresentar candidaturas ao FOCO, havia um conjunto de acções que tinham sido 
financiadas, outras não... só nessa altura é que começou a fazer sentido começar a 
avaliar. Começamos a reunir com as pessoas, portanto, com os vários níveis de ensino 
de uma forma sistemática, tentando reafinar o plano para 1994. Posso dizer, portanto, 
que entre Maio e Julho de 93 nós tinhamos definido o nosso plano para 1994/95; O 
nosso plano... claro que o plano é para três anos, mas, pronto: ajustado para 94; 
baseado exactamente nos contributos que as pessoas foram dando. Para isso 
precisamos de vários formatos: portanto, voltamos à edição de inquéritos a nível de 
escola, fizemos auscultações a nível dos "pedagógicos" e outra coisa interessante: 
fizemos encontros por amostragem. Fomos ao nosso banco de dados dos formandos, 
retiramos formandos anónimos, perfeitamente ao acaso e convidámo-los para estar 
connosco durante uma noite, vá lá, a discutir a nossa prática de formação, a avaliar a 
nossa prestação, no fundo. Isso foi extremamente interessante até para o formando 
anónimo: primeiro, porque recebeu uma carta, portanto, um convite nosso em casa, 
convidando-o para vir ao centro para avaliar a nossa prestação e sugerir ideias de 
novas acções... Isso foi muito interessante. Normalmente os professores estão 
habituados a receber as coisas feitas, vindas de cima; não é? E então disseram: "era 
giro era se nós pudéssemos discutir lá na escola uma acção sobre...". "Mas diga lá: 
tem ideia de um nome para essa acção?" "Há um formador óptimo que é fulano". De 
um momento para o outro, no ano seguinte, apareceu uma acção exactamente feita, 
portanto, voltada para aqueles interesses; portanto, foi uma coisa que... E depois, é 
claro, as pessoas portanto, aderiram. Isso, mas há um aspecto particular das acções é 
que: normalmente, nós não estamos à espera que nos apareça um formador com 
oferta, nem pomos um anúncio no Jornal dizendo "queremos fomador para o centro, 
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etc." Não é assim. Pensamos na acção, estruturamos a acção e a seguir vamos à 
procura de formador. Quando vem o formador, dizemos: "temos esta ideia de uma 
formação deste tipo; a partir do esqueleto e da super-estrutura, a partir daí, o formador 
dá-lhe o corpo, a estrutura que entender. Pronto: e aí apareceram no nosso plano 
acções que são típicas, nossas, que são feitas de acordo com as necessidades 
concretas, o que é mais uma característica do nosso plano. E posso dar alguns 
exemplos: "A dramatização na sala de aula", portanto, foi feita à medida...; "A 
identidade do Professor", que agora o SPN oferece por todo o lado. É uma acção 
nossa. Foi concebida por nós, gerada por nós, encomendada por nós a três pessoas 
(duas das quais pertenciam por acaso a (...), o caso da (...) e do (...)), portanto, foi 
uma acção que nós, no início achamos, que era fundamental no plano de formação 
haver uma acção que se chamasse "Identidade profissional do docente" e que 
questionasse a actividades docente em todas as suas componentes. Como essas quase 
todas as outras. Acções "carimbo" tipo "Avaliação Pedagógica", também temos, mas 
não... pronto: em princípio houve sempre esta preocupação. 

E.: Já respondeste à questão seguinte: como foi construída a oferta e quem participou 
nela.... 

R.: Já agora, só um pormenor relativamente a isso: funcionamos... portanto, e este ano é 
um bocado o fechar do círculo, portanto, eu sempre disse e tem havido outras 
solicitações e tipo: "vamos embora"... Não: eu, de facto, fui nomeado, escolhido, por 
três anos; eu vou levar por diante.. Tenho um plano de formação que é para três anos e 
que não se completa em dois anos nem em dois anos e meio anos; é três anos. Por 
exemplo: preparar exactamente o que vai acontecer em 1996 (eu penso que as coisas 
vão abrir bastante e vão retomar o padrão de 93, penso eu). 

E.: O que te faz a pensar isso? 
R.: (Ri-se). Não sei. Por um lado, talvez as mudanças políticas que vai haver e, por outro 

lado,... 
E.: É uma questão de fé?... 
R.: (Não, não é...) eu sei, isso sei e portanto, por aqueles rumores que se ouvem, a 

própria ministra, nesta altura do campeonato já percebeu a parvalhada em que caiu 
relativamente a este aspecto. 

E.: (Não acredito em nada disso!) 
R.: Sabes porquê? Porque, no fundo, estamos a voltar aos padrões de 93. Portanto, as 

acções acabam por ser financiadas e dentro, exactamente, quase as mesmas acções e 
os mesmos padrões. Pelo menos naquilo que nos toca (não é?). Quer dizer, pronto: se 
calhar, há acções daquela área ou doutra que nós gostaríamos de fazer e não as vamos 
fazer. Mas também aceitámos que em 1993 fizemos um determinado tipo de acções; em 
94/95 fazemos outro; e em 96 faremos outro. Portanto, a oferta não precisa de ser 
sempre igual (não é?). E acabamos por estar a focar todos os campos e níveis mas... 
tanto quanto sei (e isto são os zuns-zuns) portanto, a "senhora" terá já compreendido 
que super-reagiu relativamente a todo este processo e que não havia necessidade duma 
"terra-queimada" que foi o que eles fizeram, ao ponto a que o fizeram... 

E.: Isso é basear as suas decisões no senso-comum. 
R.: Exactamente. Em entrevistas de café ou assim... 
E.: Quais as maiores dificuldades que sentiste na implementação desse projecto? 
R.: A principal dificuldade resulta de quem concebeu isto, de facto, não tem noção 

nenhuma de que isto é, portanto, ou do que isto seria na prática. Quer dizer: quem 
concebeu em termos de legislação (não é?), quem concebeu em termos de estrutura, 
reportando-nos de novo aos documentos preparatórios. Aí, percebia-se que ia haver a 
nível regional um Centro de Formação de Professores e eu sempre pensei que era uma 
instituição autónoma financeira e pedagogicamente. Quem legislou perdeu a cabeça 
completamente e não tem noção nenhuma do que é ter um órgão como é este, portanto, 
com um orçamento como teve em 1993, da ordem dos 40 e tal mil contos, ligado 
administrativamente a uma escola que tem um orçamento equivalente a esse em 4 ou 5 
anos! Quer dizer: não faz sentido um homem só, que é o director, a responder por 
tudo e mais alguma coisa, portanto, no que diz respeito à formação de mil e tal 
professores de um concelho, sozinho! Sem uma estrutura de apoio, sem personalidade 
jurídica, sem..., a questão dos equipamentos estarem afectos à escola-sede... Quer 
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dizer: não faz sentido de modo nenhum! Portanto, isso, no nosso primeiro 
aniversário, uma das iniciativas que tivemos foi exactamente escrever à ministra, 
dissemos isso mesmo, achamos que não fazia sentido não termos, como qualquer 
outra instituição, portanto, se davam, se reconheciam idoneidade aos professores para 
estarem à frente de um CD. de uma escola, também deveriam reconhecer idoneidade 
aos professores para estarem à frente de um CF., com autonomia financeira e 
administrativa. 

E.: De que forma é que isso, de certo modo, afectou a implementação do plano que 
tinhas? 

R.: Não afectou tanto como poderia ter afectado, porque, digamos, eu tive um CD. que 
estava ao meu lado; houve um que, mais tarde, saindo do directivo, veio a integrar a 
minha equipa, portanto, e as pessoas, portanto, a colega que passou aqui agora foi a 
presidente do Directivo durante o arranque e agora está comigo aqui à frente disto. E 
só por isso, só porque tive um directivo que me reconheceu confiança absoluta para 
avançar a vários níveis e porque continuo a ter um directivo que é amigável e que me 
reconhece confiança e competência para muita coisa (e) que me dá uma margem de 
manobra de modo a que possa trabalhar. Se eu tivesse para cada situação que preciso, 
por exemplo se é preciso um orçamento para aquisição de um equipamento; 
evidentemente que aquilo é da escola, mas se calhar quem o redige sou eu; 
evidentemente quem o assina é a vice-presidente, mas antes de assinar lê o que está lá, 
mas não perde tempo a pensá-lo nem a promovê-lo nem a mandá-lo bater à máquina, 
nem nada disso. Portanto, com a equipa, no fundo, eu simulo uma autonomia 
administrativa que não tenho. 

E.: Mas ao nível conceptual, de que forma é que esta vinculação esta dependência estrita 
do FOCO criou problemas (ou não) a esta implementação? Pode ser um outro 
constrangimento. Depois financiam aquilo que querem. 

R.: Sim, sim, Claro. Se quiseres, já agora, isso enquadra-se numa conversa que eu tive 
ontem e que vem a propósito agora: qual era o formato que eu achava mais correcto 
para todo este sistema? (Não sei se vais perguntar isso, mas aí vai). Eu considero que 
cada professor devia ter um subsídio para formação durante, nem que fossem cupões 
de formação, dados pelo próprio Ministério durante os quatro anos ou coisa parecida 
que precisa para a mudança de escalão. Que poderia gastá-los em qualquer CF., 
conforme entendesse. No fundo, ia comprar formação onde quisesse com esses 
cupões ou com esse dinheiro extra que recebia. Cada CF. teria autonomia 
administrativa e financeira para... teria os seus espaços, para poder gerir os seus 
espaços, para poder gerir os seus espaços e gerir a formação. Isto, só para dar a ideia 
de que, de facto, deste modo, podíamos não ter todos os constrangimentos que 
resultam da ligação entre o centro e uma estrutura administrativa de uma escola 
sobrecarregada que não tem hipótese nenhuma de responder, muitas vezes às 
necessidades da própria escola, quanto mais às do centro. Em termos de... (mas isto 
não dá resposta à questão dos conceitos...) O principal (ainda não é conceito..., é 
aspecto prático), repara: não tem assento na CP. o presidente do CA. No entanto, 
assina todos os cheques, assina... 

E.: Pode ter!... 
R.: Mas não tem! 
E.: O representante da escola-sede pode ser ele. 
R.: É sempre difícil que os Directivos assumam isso, porque no fundo o presidente do 

Directivo, normalmente, é o presidente do Pedagógico, logo, quer estar aqui também. 
No primeiro ano, por acaso, eu fiz questão e a CP. aceitou, que a vice-presidente 
tivesse assento e vinha às reuniões, igualzinho, como qualquer outro elemento. 
Exactamente porque era a pessoa que tinha de assinar tudo e mais alguma coisa. 

E.: Mas podes convidá-la!! 
R.: Isso é um aspecto que me parece também importante, porque nós, portanto a CP. 

pode fazer todas as opções que quiser mas se uma vice-presidente for hostil, por 
exemplo... 

E.: Portanto, achas que a lei devia contemplar isso, que o vice-presidente do CA. devia 
integrar a CP? 
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R.: Não; em termos de lei recuava ao tal modelo que eu dizia há pouco: os Centros 
deviam estar perfeitamente separados... não faltam escolas primárias ou do Io ciclo que 
estão desactivadas por todo o país.... Podiam perfeitamente pegar-se em duas e afectá-
las ao CF. e.çste funcionava com autonomia financeira e administrativa. 

E.: Mas, no actual quadro, achas que o vice-presidente do CA. devia ter assento 
obrigatório na CP.? Porqure é ele, no fundo, que se liga à própria gestão... 

R.: Por questões técnicas, eu penso que sim. Porque acabam por se tomar todas as 
decisões e mais alguma; depois, se de facto, ele for hostil) pode boicotar, se quiser, 
toda á actividade do centro. Não participa nas decisões. Participa por interposta 
pessoa, porque está lá o presidente do CD., o seu presidente também, mas... pronto: 
penso que ajudava ele estar lá. 

E.: Mas voltando à questão dos constrangimentos à própria formação. Tu referiste aí a 
questão dos créditos, a obrigatoriedade dos professores fazerem formação para 
progredirem na carreira; por outro lado, é a questão do financiamento único, 
praticamente ninguém pode fazer concorrência a um financiamento deste tipo... 

R.: Aquele modelo de que eu falei, dos cupões, vá lá, portanto, da bolsa para formação, 
as pessoas, portanto, seriam livres de escolher o CF. que quisessem, fazer a 
formação que quisessem e os centros fariam a formação de acordo com a procura que 
teriam. Portanto, não havia FOCO, ou, se quisermos, o FOCO era um instituição que 
negociava com a administração e que financiaria esses cupões. Portanto, FOCO não 
intervinha directamente... 

E.: Mas não achas que o facto das pessoas serem obrigadas a fazer formação pode ser um 
constrangimento... 

R.: Sem dúvida. Isso é outra componente, penso que não faz sentido. A obrigação de 
formação penso que traz consigo a institucionalização da... (deixa-se de procurar 
formação porque se tem gozo e procura-se formação porque se é obrigado). 

E.: Transforma-se um direito num dever. E isso evita a qualidade... 
R.: Claro que também relativamente a isso há que dizer, e isso é um aspecto que 

normalmente nunca é focado nestas alturas: é que não é obrigatório! As pessoas não 
são obrigadas a progredir. O que é um facto é que devam ter direito a progredir. Eu 
tento aqui... é um bocado, se calhar, a estratégia da avestruz (é e não é...); por 
exemplo, nós temos uma assessoria jurídica e desde... que nos dá apoio, portanto, a 
nível da elaboração de contratos, se houver um problema grave, portanto, com um 
formando ou coisa parecida, ou com um fornecedor, em princípio irá fazer a 
assessoria jurídica, portanto, para resolver problemas, pronto: isso esteve previsto 
desde o princípio e... ora isto vinha de... Ah! E podia-lhe ter pedido perfeitamente 
para se especializar em créditos; para recolher toda a legislação que há sobre 
progressão: créditos, quanto é que são precisos para isto e para aquilo, etc. Uma coisa 
que nós temos aqui aos formandos que nos perguntam: "eu tenho sete anos de não sei 
quê, de serviço, e estou no não sei quantos escalão; quanto é que preciso para mudar?" 
E eu digo sempre: nós, aqui, tratamos de formação, portanto, créditos é um problema 
administrativo, tem de ser tratado na secretaria, na Delegação Escolal, na DREN, aqui 
não! E digo isso às pessoas. Nós poderíamo-nos ter especializado nessa área mas, de 
facto, não estamos vocacionados para isso, não é essa a nossa vocação. A nossa 
vocação é oferecer formação e isso nós fazemos. No que diz respeito a créditos, não é 
connosco. Tentando (e daí a tal política da avestruz) separar, neste caso, duas coisas 
que, se calhar, são inseparáveis. 

E.: Não terá sido essa uma das razões que levou à constituição dos centros? 
R.: Sem dúvida. 
E.: É uma lógica instrumental. Em resumo, o teu plano foi para a frente apesar dos 

constrangimentos? 
R. Sim. 
E.: Conseguiste implementar aquilo que querias, nesta fase, pelo menos? 
R.: Muito daquilo que queria, portanto, mas por exemplo, portanto, nós, era suposto 

termos há um ano em funcionamento em pleno o Centro de Recursos. E não temos; 
estamos agora a começar, digamos, com a reprodução e com a primeira mediateca. 
Esse, digamos, é... gostaríamos de ter o dobro das instalações que temos. E não 
temos, porque precisávamos de mais espaço de formação. 
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E.: Tendo em conta o tempo decorrido, consideras que a implementação do modelo em 
que acreditaste, está em marcha? 

R.: Sim. Penso que está conseguido, digamos, em numa percentagem positiva. Não digo 
que seja boa ainda, mas pelo menos, portanto, grande parte, uma boa parte. Eu, há 
bocado não disse: é uma coisa que vamos fazer desde já, portanto, vai ser (eu não 
cheguei a completar a ideia), vamos auscultar, portanto, vamos fazer um inquérito a 
nível de toda a nossa população de formação, vá lá, de todo o nosso público-alvo, um 
inquérito pessoal do tipo..., um mailling, portanto, para casa de cada um, portanto, 
um inquérito formalizado, portanto, estruturado de uma forma formal, para potenciar, 
digamos, as alterações ao plano para 1996. Isso vamos arrancar já! Mesmo, digamos, 
vai chegar uma carta a casa de cada um, e já são talvez, 1500 ou mais, pessoas que 
nós temos na nossa base de dados e que quiseram formação aqui ou que fizeram 
formação aqui e vamos auscultar, portanto, as necessidades, as críticas ao nosso plano 
e à nossa prática e aos nossos meios de informação e tudo isso. Para potenciar 
exactamente 96. Portanto, mais uma vez, lá está, é assim que eu vejo, portanto, eu não 
vejo pensar em 1996 na última semana de Dez. de 95, não faz sentido. Todas as 
opções para 96 têm de ser tomadas até Maio/Junho, portanto, só assim é que se pode 
rolar, penso eu. 

E.: A tua prática aqui esteve sempre próxima do teu projecto? 
R.: Sim: esteve sempre próxima. 
E.: E ao nível da escola-sede, a resposta à formação, houve maior resposta à oferta de 

formação da escola em que estás inserido ou não notaste diferença. 
R.: Não, não há diferença. Nós temos esse estudo feito, fizemos avaliação em Abril do 

ano passado, uma avaliação, portanto, que foi publicada em Abril ou Março do ano 
passado, uma avaliação de 93 em que se fez exactamente um estudo da penetração, vá 
lá, da formação aos vários níveis e por escola e chegou-se exactamente à conclusão, a 
várias conclusões. Uma delas é que 35% dos nossos formandos não são de cá! Não 
pertencem ao nosso centro. 65% pertencem! E depois, ao nível das escolas que 
pertencem ao Centro não há distinção, portanto, a percentagem vá lá, de cobertura que 
temos neste momento, de n° de professores que pertencem às escolas e a percentagem 
daquelas que fizeram formação aqui é muito parecida, portanto, em quase todas as 
escolas do nosso centro. 

3a Parte 

E.: As práticas dos ditrectores dos CFAE, ao longo dos últimos dois anos, podem ser 
caracterizadas por uma enorme fragilidade institucional, dado que ocorrem num 
terreno extraordinariamente movediço e instável. Pensas recandidatar-te em 1995? 

R.: É verdade isso. Tudo depende do andamento do barco em 1995. Portanto, eu em 94, 
estive mesmo para..., enquanto tudo isto não se decidira, tudo isto não... quando se 
falou em operação "mãos-limpas" da formação contínua, quando se falou em 
prioridades de formação, quando se falou em que isto ia passar tudo para as 
universidades, portanto, na época das dúvidas, eu sempre achei que devíamos esperar 
para ver. Quando veio, finalmente, fizemos uma avaliação profunda do que veio e 
achamos que ainda havia condições. E tive oportunidade, na altura, de elaborar um 
documento que inclusivamente chegou a todos os nossos formandos ou potenciais 
formandos, o nosso público-alvo, em que dizia um bocado, que os ajuntamentos que 
foram feitos transformaram as "avenidas de liberdade" que existiam na FC em ruas 
com semáforos e com passadeiras e com sentidos proibidos e com estacionamentos 
prioritários e coisas desse género. Apesar de tudo, para 94/95, penso que ainda há 
condições, portanto,' de exercer isto, de exercer a autonomia pedagógica que está 
estabelecida. A partir do momento em que isto se transforme, portanto, ou tentem 
transformar isto na 5a repartição ou 45a repartição, digo sinceramente, não tenho jeito 
para administrativo, que venha outro gerir isto. Não é? Portanto, de facto, se isto em 
termos legislativos ou, por exemplo, mal sejam definidas as prioridades para 96 se eu 
vir que, e penso que isso, portanto, que serão definidas antes de 96, portanto... ainda 
em 95... Aí, se eu vir que isto ainda aperta mais e que se torna mais administrativo 
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ainda, aí qualquer chefe de serviços administrativos de Ia classe faz melhor o lugar do 
que eu, portanto, corto com isso. 

E.: Ao nível conceptual, se te candidatasses, que alteração irias introduzir ao plano? 
R.: Aquilo que mais me preocupa é a ligação directa ao público-alvo, no fundo, portanto, 

é arranjar meios (e nem sempre é fácil), meios para que o centro, a oferta de formação 
do centro corresponda às necessidades de formação de cada professor. Portanto, isso 
está limitado logo pelas acções que são financiadas ou não. Portanto, temos acções 
muito interessantes, mas que não podemos apresentar porque não são financiadas. Lá 
está, com a autonomia administrativa e financeira esse problema resolvia-se, porque... 
repara: penso que é um absurdo que a própria administração, se de facto tem algum 
interesse (como deveria ter qualquer empresa, digamos, desta dimensão) em ter órgãos 
próprios de formação (qualquer banco tem os seus órgãos próprios...) Dizia, portanto, 
que qualquer empresa, grande empresa tem os seus quadros e os seus órgãos de 
formação; quer dizer: se ao sistema só lhe interessa, burocraticamente, resolver o 
problema da progressão, por causa dos créditos e então inventou os centros para isso, 
é uma componente e nesse caso... 

E.: O Prof. Jorge Arroteia disse que se criaram os centros para gastar o dinheiro e para 
responder à questão da progressão na carreira (isto está escrito) 

R.: Pronto: penso que se aparecer alguém mais lúcido, no fundo, perceberá que tem aqui 
um potencial enorme e que pode aproveitar (que foi talvez criado, digamos, pelas 
razões erradas mas que pode ser canalizado no melhor sentido) e, por exemplo, é uma 
coisa que eu vejo a curto prazo é a independência dos dinheiros do FOCO. Quer dizer: 
não pode ser o próprio sistema... assim como tem que ter dinheiro para ter escolas 
abertas, tem que ter dinheiro, também, para ter os seus CFs, criar um quadro próprio 
para a sua gestão. Repara, o caricato da administração ao criar os centros foi tão longe 
que além de pôr um Director sozinho nem sequer teve, digamos, a limpeza de lhe 
atribuir uma gratificação. Eu quando era orientador de estágio, portanto, além do 
ordenado tinha uma gratificação; qualquer elemento do C. Directivo tem uma 
gratificação; qualquer chefe de serviços administrativos, o tesoureiro... porque é que o 
Director de Centro não tem? É completamente tolo. Portanto, eles quiseram, de 
facto... 

E.: A que é que atribuis isso ? 
R.: Penso que quiseram, digamos... há aquela célebre frase: "pagar o cão com o pêlo do 

próprio cão" e outras coisas desse género; portanto, quer dizer: quiseram custear as 
despesas de formação exclusivamente com dinheiros do FOCO, portanto, sem gastar 
um tostão. 

E.: Isso terá a ver apensa com questões de natureza economicista? G. Ferry, refere que a 
formação de professores é o lugar de maior concentração ideológica do sistema 
educativo. Porque razão a FCP foi o último instrumento jurídico a ser implementado? 
Não sei se estás de acordo com isso... 

R.: Sim, sim, sim. 
E.: A perspectiva que estavas a colocar levava a uma situação de falta de controlo por 

parte da Administração acerca dos modelos de formação... 
R.: Mas as universidades têm autonomia financeira e administrativa e pedagógica (mais 

ou menos, não é?) 
E.: É uma autonomia muito parecida com as escolas secundárias no sentido de que têm 

dinheiro para pagar aos funcionários e pouco mais... 
R.: Pois claro. Mas, pronto, há sistemas de controlo que eles depois acabam por criar. 

Por exemplo: eu lembro-me, reportando-me à experiência quando era orientador, era 
as reuniões nacionais de coordenação: aí havia uma articulação das actividades de cada 
centro. 

E.: Mas eram muito poucas pessoas? 
R.: Eram 50! 
E.: Pois, era pouca gente. Agora, num processo deste tipo, como fariam? 
R.: São 200 centros, não é? Devia haver uma coordenação regional, portanto, não sei, 

mais ou menos... 
E.: Mas quem é que pertenceria à coordenação regional? Nós vimos que era preciso um 

perfil, segundo a tua opinião, diferenciado, para o director de Centro, que deveria ter 
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sã* 
um determinado percurso. Não é? Então, tendo em conta os critérios como as pessoas 
são seleccionadas para os cargos da Administração central e regional, quem é que 
seria? 

R.: Mais uma vez poderia ser um mini-concelho coordenador de formação contínua à 
antiga ou o próprio conselho de coordenação poderia ter órgãos regionais em três 
pontos do pais ou quatro que poderiam, pronto: lá está, que fizesse parte um Director 
de Centro, um elemento das Faculdades, um dos intervenientes na formação que 
poderiam, digamos, coordenar a actividade dos diversos centros... 

E.: Um modelo que bebia um pouco da profissionalização em exercício. Ou seria outra 
coisa para além disso? 

R.: Modelos num sentido de que ... 
E.: Modelos em que os próprio actores fossem agentes do seu processo de formação e 

aqueles momentos servissem para reflectir, como disseste há pouco, sobre as suas 
próprias práticas? 

R.: É. E nem sequer me repugna que houvesse um elemento ligado à DREN, por 
exemplo, que é ligado aos serviços centrais, como é óbvio. Eu não distingo entre 
DREN e ME. 

E.: Mas essa formação seria mais formativa ou gestionária? 
R.: (pausa) Eu não queria que fosse gestionária, mas compreendo, portanto, que isso 

assuste a administração central e... 
E.: Será que eles têm pessoas com outro perfil para além do gestionário... para assumir 

uma coisa deste tipo? 
R.: Talvez. Ou talvez pudessem ir buscar. Estou a pensar, portanto, que pronto: acontece 

e tenho alguns exemplos de pessoas que acabam por ir para uma DREN e que não são, 
portanto, formadas em gabinete, são pessoas que têm rodagem, concretamente no 
exemplo que te dei há bocado... 

E.: Mas será que aguentam muito tempo lá? 
R.: Se calhar não. Conheço um caso de concreto de uma colega até aqui da escola, 

portanto, que foi presidente do CD. durante vários anos, portanto, uma pessoa 
extremamente activa, foi lá e veio no mesmo ano, portanto, não conseguiu aguentar... 

E.: Conheço pessoas que estão nesse caso... 
R.: Pronto. Mas talvez um órgão desse tipo, digamos, misto; portanto, no fundo, os tais 

mini-conselhos coordenadores, portanto, a nível regional pudessem articular a 
actividade dos centros e então podia a administração ter uma parte da tutela e não se 
sentisse tão ameaçada. 

E.: Portanto, agora têm utilizado o instrumento legislativo geral, não é! 
R.: Portanto, neste caso vão pelo lado do porta-moedas; portanto, controlam o FOCO, 

logo controlam a formação que se faz. 
E.: Outra coisa. Quais as estratégias que pensas utilizar para implementar o projecto? Já 

referiste um pouco os inquéritos aos professores, o mailing, etc. Mas em termos da 
própria construção da oferta estás a pensar em candidaturas... em ideias... pensar o 
projecto... buscar essas tuas ideias e pensares um projecto de encontro com o teu, com 
as tuas ideias, ou estás a pensar também em criar uma oferta construída pelas próprias 
pessoas e implementada por elas? Em termos estratégicos. 

R.: O caso de projectos, portanto, isso é... enquadra-se naquilo que estava a dizer há 
bocado e que não acabei e que é: a minha principal preocupação daqui para a frente é 
criar mecanismos de ligação directa entre cada professor e o centro. Por exemplo: que 
os leve a participar activamente na revista com artigos, portanto, isto é só um exemplo. 
Mas que, por exemplo, que os leve, portanto, e isso eu tento incentivar o mais 
possível, se quiseres portanto, ao nível do Io ciclo tenho feito mais esse trabalho do 
que até aos outros níveis, que é por exemplo, reunir com todos os professores do 
concelho (já fiz isso pelo menos umas três vezes), com a representante na CP. do Io 

ciclo e auscultar as pessoas sobre: o que é que vocês gostariam que aparecesse no 
plano de formação? 

E.: E achas que isso dá respostas? 
R.: Dá ideias. Várias acções, como eu disse, resultaram disso. Não é o melhor sistema, 

porque é um sistema um bocado largo, com gente a mais e, portanto, não há grande 
diálogo (ou o ideal?) 
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E.: E as pessoas estão em condições de formular, portanto, as ideias... Isto é, as pessoas 
terão consciência daquilo que precisam? Quando se põe a questão da análise de 
necessidades, por exemplo, as pessoas têm consciência de que quando dizem que 
precisam de uma acção de avaliação que a resposta que vão ter vai ser pertinente em 
relação às carências que têm? Não estaremos a propor acções de formação mais 
centradas nas carências e não nas experiências? 

R.: Pronto: Pode acontecer, mas não é a única via. E se quiseres isso tem uma 
componente, é que, digamos, suponhamos que as pessoas não têm acesso, 
inclusivamente a factores de qualidade que entretanto foram surgindo, porque se fez 
investigação e porque não sei quê, factores inclusivamente, vá lá, ideias de ponta, no 
fundo, que entretanto vão surgindo e se as pessoas não têm acesso a elas logo não as 
podem pedir, porque não sabem sequer que existem. Aí precisamos da outra 
componente que também existe e que é de procurar junto dos nossos formadores de 
novas acções que apontem, digamos, em sentidos mais inovadores e mais recentes, 
inclusivamente essa componente também que é... se quiseres, são os dois braços: por 
um lado, chegar o mais perto possível do público-alvo; por outro lado, chegar o mais 
perto possível da nossa bolsa de formadores. Portanto, este é... são as duas 
componentes. Embora o faça sempre, se quiseres, quando digo que o faço, fazemos 
aqui com a CP., eu não gosto de reuniões de formadores, sinceramente. E uma coisa 
que me foi quase exigido por uma das formadoras: que não fazia sentido que este 
centro não possuísse uma espécie de conselho pedagógico de formadores. Nunca o fiz 
nem nunca o farei. Pelo menos não cabe... não é uma estratégia, porque... lá está: isto 
acaba por... facilmente, deixa de ser possível a partir daí aquilo que neste momento 
está a acontecer, portanto, é que a acção... há interesses de formação e a acção é 
pensada e super-estruturada e depois vai-se buscar, egoisticamente se calhar, o 
formador ou os formadores interessantes para essa acção. Tem o que o conselho 
pedagógico, primeiro, se tente sobrepor a uma comissão pedagógica que, legalmente, 
é que está, digamos, à frente do centro e... pronto: penso que o contacto individual 
com cada equipa de formadores (normalmente são equipas) é mais, é mais... Não sei o 
que é que resultaria de uma comissão desse tipo. 

E.: Não sentes isso como uma necessidade, 
R.: Não sinto como necessidade. Já fui acusado por uma formadora "Não faz sentido! 

Este centro funciona bem, mas não faz sentido não haver um conselho pedagógico de 
formadores e por aí fora..." 

E.: Mas, portanto, o papel atribuído às escolas é um papel de confiança nas escolas ou 
nos professores?... Achas que estão em condições... 

R.: À partida, sim. Pelo menos para os primeiros anos. Por exemplo: uma coisa que não 
me faz confusão nenhuma é nestes três primeiros anos não haver projectos, portanto, 
grupos de^ professores apresentarem projectos, muitos círculos de estudos, por 
exemplo. É uma coisa que não me faz confusão nenhuma, portanto, que haja nestes 
três primeiros anos uma aposta essencialmente nas oficinas e nas acções de 
formação... 

E.: Nos cursos... 
R.: (Corrigiu) Nos cursos. Aí... Então a partir de 96, se calhar, uma outra componente, 

lá está, passa pela tal proximidade, com o contacto mais directo com as necessidades, 
portanto, com as pessoas... apoiaria então abrir-se, digamos, uma área (que já fazem 
parte do nosso plano de formação mas que não chegaram a ser implementadas) de 
projectos e de círculos de estudos. 

E.: Por último: para continuares a desempenhar as tuas funções, quais os domínios que 
sentes como prioritários desenvolver em termos de formação pessoal. E um pouco 
situarmos no sujeito este questão... 

R.: Eu penso que, se calhar e respondendo de uma forma mais vasta, provavelmente eu 
estarei necessitado de avançar para um DESE ou para um CESE em Gestão da 
Formação. Sinto isso. Não há, digamos assim, uma área muito específica em que 
sinta, pronto, muita necessidade de... 

E.: Sabes que é um campo complexo, a FC é um campo complexo. 
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R.: Eu penso que, por exemplo, é uma área que eu gostava de aprofundar mais, tenho 
lido bastante sobre isso, mas lá está: é avulso, um pouco, digamos, a reboque 
concretamente de um CESE que uma das colegas anda a tirar; portanto, tenho lido o 
material que ela tem que 1er, são as questões da profissão, p.e., portanto, do ser 
professor, a profissão, portanto, todas as componentes que estão ligadas a isso, se 
existe profissão, se não existe, o que é que é necessário para que exista... isso, p. ex., 
é uma área que acho extremamente interessante. Ou uma outra área que, lá está, penso 
que nenhum CESE depois pode dar, é uma actualização da investigação que está a ser 
feita nos vários domínios de todas as áreas, portanto, que é uma coisa difícil de ir 
recolher a algum CESE, ou sequer... sobre GESTÃO DE FORMAção, penso que é 
difícil. Por exemplo, que é acompanhar, portanto, a vanguarda, vá lá, em todos os 
domínios. Por exemplo, em relação ao Io ciclo saber de facto quais são os métodos, as 
técnicas, as ideias, as correntes... A nível do pré-escolar, portanto... é difícil, 
portanto, abarcar, perceber quais são as pedras de toque, vá lá, em cada um dos 
domínios. Isso é uma coisa que é difícil um CESE ou um DESE, portanto, dar isso. A 
não ser que sejam trabalhos expecificamente para isso: um CESE para Directores de 
Centro em que especificamente diga: no pré-escolar, as correntes fundamentais são 
esta e esta; os métodos que digladiam são estes, estes são os ataques, não é? Isso 
dava-nos uma visão de conjunto... Onde é que eu vou buscar isso? Vou buscar às 
pessoas que lidam comigo na CP.. 

E.: No fundo, nesses domínios todos vais aprofundando-os pela prática. Pela tua própria 
capacidade de integrar as coisas. 

R.: Pela prática; mais uma vez, é verdade. Por exemplo, duma acção que houve que foi 
para educação nos Jardins de Infância (isto só para teres uma ideia) resultou um grupo 
de formandos que queria pedir o nosso espaço de formação para se reunirem 
mensalmente. Portanto, têm-se reunido, mais ou menos mensalmente, com a 
formadora para debaterem assuntos da sua área. Dessas reuniões resultou uma coisa 
interessante, portanto, eu fiquei perceber, sssisti, fiquei a perceber, digamos, que 
havia dois grandes mundos, portanto, a nível do pré-escolar que se digladiavam a 
nível concelhio, por exemplo, que eram o pré-escolar mais convencional... o público e 
o privado; depois dentro do privado a corrente do João de Deus (que é aqui em frente) 
e outras correntes. Portanto, então o que é que nós fizemos? Fizemos, combinamos 
nessa altura fazer, uma 4a feira, portanto, um debate em que estariam presentes, 
digamos, os dois modelos: o público e o João de Deus. Foi uma coisa que criou, 
reunimos mais de 60 pessoas no anfiteatro lá em baixo, veio a senhora, portanto que é 
patrona do João de Deus, de Lisboa, veio uma hoste com ela. Depois tínhamos dentro 
da sala: metade era João de Deus metade era público. Do lado do público veio a F... 
(formadora) e veio também uma senhora que é neste momento inspectora, e que esteve 
ligada durante muito tempo à formação; então foi um debate de ribombar, aquilo quase 
que deu pancada... mas foi giríssimo, portanto, e é assim que eu vou conhecendo os, 
digamos, o que se passa nos diferentes domínios, sem ter... (frequentado cursos). 

3 2 1 



Protocolo de Entrevista à Directora P 

Esta entrevista foi realizada no gabinete da entrevistada. Antes da 
entrevista propriamente dita abordamos os assuntos mais actuais das 
nossas práticas dado que temos poucas oportunidades para reflectir sobre 
as questões que nos preocupam em ambiente formal e restrito. 

E.: Quais os factores que estiverem na base da tua candidatura a director de Centro? 
R.: O meu caso é um caso muito especial, porque eu não me candidatei a director do 

centro. Eu fui pescada para directora do centro, porque o primeiro directora do centro, 
que foi seleccionado segundo critérios que a Comissão Pedagógica (entre aspas, 
quando as escolas pensaram associar-se, reuniram-se e traçaram um perfil de director 
de centro e houve realmente pessoas que se candidataram); eu na altura não me 
candidatei porque era membro do Conselho Directivo; e esse primeiro professor que 
foi escolhido, pelo seu percurso profissional e também pelo seu grau de credibilidade 
que tinha perante essa tal pretensa CP., teve que desistir por motivos de saúde... E 
entretanto, em meados..., no princípio de Março, a CP. do centro viu-se sem 
director... entretanto, como o senhor já tinha estado doente para trás, não pôde fazer 
absolutamente nada; não havia formadores, portanto... Não havia nada! Estava tudo 
na estaca zero e a candidatura acabava a 31 de Março. E como eu costumo ser quase o 
bombeiro cá do Liceu, há que pegar na (...) e metê-la aqui! 

E.: Não tinhas assim nenhuma... quer dizer: não fizeste essa análise, não pensaste que 
irias cair numa coisa deste tipo? 

R.: Não, não pensei. Quer dizer, quando realmente, em Junho, a Presidente do CD. foi 
à reunião de apresentação do FOCO, que foi ainda com o ministro Couto dos Santos e 
trouxe toda a papelada e tudo isso; nós, o CD., debruçou-se sobre o assunto e 
achamos que a escola teria capacidade para ser uma escola-sede e começou-se a fazer 
os contactos. Mas nessa altura eu estava na secção de alunos que, como sabes, no 
CD. é das secções que dá mais trabalho durante o ano todo... Era uma altura em que 
havia uma semana dos media e havia o Carnaval, quer dizer, uma altura em que 
realmente eu como vogal ligada à área de alunos estava com muito trabalho. E quem 
pegou até na ideia de lançar o centro foi a presidente do CD e outro colega do centro, 
outro colega do CD., que era até o F..., que era assessor dos cursos nocturnos e 
naquele momento estavam os dois, digamos assim, mais folgados. E foram eles que 
andaram com o processo. E eu realmente achei o processo interessante e como nós 
tínhamos aqui este Centro de Recursos que tínhamos ganho numa candidatura ao 
PRODEP n° 6, e aí eu tinha participado (e no projecto do CR. eu participei mesmo -
eu, nessa altura, ainda não estava no CD. e por isso participei mesmo no projecto do 
CR.) e eu também fui de opinião no CD. que realmente era uma boa maneira de 
rentabilizar o centro e, digamos assim, podermos abrir o centro a escolas e tudo isso 
era... tínhamos todas as condições para ser um centro de formação! Mas nunca pus o 
problema de ser eu a Directora do Centro! Nem pela cabeça me passou nunca, na 
medida em que eu estava a ocupar um cargo no CD. que iria até... estávamos por dois 
anos e iria para o outro ano lectivo... e eu já que me tinha proposto em lista para o 
CD. e tinha sido eleita, eu ia cumprir o meu mandato até ao fim (Depois não cumpri o 
meu mandato até ao fim). E por isso mesmo, naquela altura, não pus a mínima ideia 
(hipótese) de realmente ser directora do centro. Porque carga de água ia desistir do CD 
para vir para directora do centro? E por isso..., quer dizer, em mil e tal professores 
das escolas associadas do centro devia haver pessoas que realmente... E como 
apareceu! E acho que o primeiro Director do Centro, o Dr. (...), que era uma pessoa 
muito capaz. Mas realmente pronto: teve um breakdown e não conseguiu! E isso pode 
acontecer a qualquer um de nós! E só que, no princípio de Março e devido ao estado 
em que estava a candidatura, ninguém nessa altura lhe pegou. Quer dizer, se o centro 
estivesse..., foi uma fase muito complicada (e tu sabes muito bem, não é, foi uma fase 
extremamente complicada). E então ali no CD. disseram que..., quer dizer, 
analisaram com os outros CDs das escolas aqui pegadas e que me conhecem, porque 
já tinham relacionamento comigo do CD, porque eu normalmente faço sempre (para 
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além dos alunos), fazia os horários e constituía as turmas (isso já há muitos anos que 
faço isso no liceu); e por isso mesmo antes de estar no CD eu tinha contacto com as 
escolas preparatórias por causa dos alunos e todos eles, mais ou menos, já sabiam 
quem eu era. E então eles reuniram num infeliz dia 17 de Março e foram-me lá dentro 
ao CD. buscar e disseram: "F..., propomos-te que sejas a Directora do Centro e que 
realmente..., porque vemos que és a única pessoa que consegue neste momento..., 
desempatares isso; senão o centro morre. E eu senti-me, por um lado até lisongeada, 
porque estavam 13 pessoas aqui à mesa, todos os presidentes dos CDs e tudo, 
reconheceram, digamos assim, que eu tinha capacidade para fazer isso e... arranquei! 
Não dormi 13 noites... Mas no dia 31 de Março, às 5 da tarde, estava com os 
dossiers, que eram 5 ou não sei quantos..: eram 3 para o FOCO e 2 para o CC. E 
achei muita graça, porque nessa altura estava o Conselho Coordenador todo a apostar 
se eu chegava a tempo ou não! (ri-se). 

E.: Expectativas, não tinhas? 
R.: Não. Eu não tinha expectativa nenhuma. Eu caí assim, de pára-quedas. 
E.: Qual o perfil para o director do centro? 
R.: Ora bem: o perfil para director do centro, acho que tem que ser uma pessoa bastante 

dinâmica; tem que ser uma pessoa que não esteja a contabilizar as horas que trabalha e 
as horas que não trabalha. Que seja um bocado, nesse aspecto, desprendido. Depois, 
para além de ser professor, sobretudo que tenha tido já um traquejo, na sua carreira 
profissional, de se ter empenhado em projectos, se ter empenhado em..., até na 
própria gestão da escola, porque acho que a escola não é gerida só pelo CD., não é?! 
O CD são 5 elementos e eu vi que, desde que estou nesta escola, e sobretudo desde 
que começaram os décimos anos da antiga reforma (78/79...80?). Eu, desde essa 
altura, que comecei sempre aqui na escola a fazer as turmas, a constituir turmas do 10° 
e do 11° ano, sobretudo as do 10°. Porque, nessa altura, nós tínhamos que ter atenção 
ao percurso universitário do aluno. Começou a não ser aquelas 6 disciplinas o Io e 2° 
complementar e por isso aquele leque de opções que davam tinha que ser pensado em 
função das várias saídas profissionais que os alunos depois poderiam ter. E eu 
também comecei a fazer (eu acho que faço sempre tudo por acaso) isso, não porque 
teria um perfil especialmente talhado, mas porque o meu marido estava no IEOP (é 
conselheiro de OP) e, nessa altura, ele dirigia precisamente essa parte de orientação 
escolar. E ele tinha, nessa altura também estava como professor na FPCEUP e 
orientava precisamente os alunos do último ano, que eles faziam estágio com..., havia 
um protocolo ente o Instituto de Emprego e a Faculdade, em que eles faziam o estágio 
com os conselheiros de orientação profissional numa determinada área da Psicologia. 
E o que acontece é que... ora, como eu disse, não é só o CD que gere uma escola e 
esta minha actividade que eu tinha de fazer as turmas de acordo depois com a 
orientação dos alunos para a Universidade, para eles não tirarem aqueles cursos 
"abstrôncios" que depois precisavam de disciplinas para... Isso deu-me uma certa 
noção de... quer dizer: dos percursos que se tem que percorrer para se alcançar um 
determinado projecto (bem sei que estamos a falar ao nível da formação inicial, mas...) 
O aluno faz um determinado projecto e depois tem um determinado objectivo, mas é 
preciso depois conceder-lhe uma..., determinados instrumentos que ele depois possa 
utilizar para conseguir chegar ao final do seu projecto de vida. Isso deu-me um 
entrosamento muito grande até com o próprio mundo do trabalho. Saber realmente 
aconselhar mesmo aqueles alunos que queriam ficar só pelo 10°, ou 11°, ou 12°, quer 
dizer... É isso, eu acho que, no fundo, era uma forma de gerir, era uma forma de gerir 
até recursos... que eu acho que o mais importante num director de centro é saber gerir. 
E o que é que ele gere? Recursos Humanos, no fundo. Porque a parte financeira do 
centro é uma coisa que uma pessoa pode dar a um técnico financeiro, a um 
contabilista, uma coisa... faz isso. Nem é da nossa competência, aliás. Acaba por ser, 
mas por tabela. Porque, de resto, é da competência do Presidente do Conselho 
Administrativo e Chefe dos Serviços Administrativos. O Director do Centro só 
propõe! Agora, enquanto esta formação no domínio das Ciências da Educação, eu 
também acho muito importante, porque acho que realmente a formação tem 
determinado tipo de implicações e os professores (e por isso é que eu não concordo 
actualmente com esta limitação que eles puseram com as didácticas)... porque eu acho 
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que um professor, eu lembro-me sempre de uma frase de Bertrand Russel que dizia: 
"se sabes fazer alguma coisa, faz. Se não sabes, ensina". E eu acho que só o ensinar 
não é a missão do professor. E porque nós, para além, perante a turma, somos mais 
um formador do que propriamente professores. E quanto mais baixa for a idade em 
que nós apanhamos os nossos alunos, mais esse problema se coloca. E por isso é que 
eu acho que a formação, no fundo..., tem muito interesse pois para um professor de 
Matemática, dominar muito bem os programas e dominar muito bem isso tudo, mas 
também tem muita necessidade de saber como é que há-de lidar com um jovem, como 
é que há-de lidar com um adolescente, quais as próprias mutações que eles vão tendo. 
E por isso acho que se o director de centro tiver uma formação no domínio das 
ciências da educação poderá depois conduzir a propria formação duma maneira que eu 
acho que vai mais ao encontro das necessidades que a escola tem. Eu tenho mais ou 
menos (quer dizer, entre aspas, porque o nosso curso de Filosofia, quando eu o fiz, 
ainda metia psicologia e metia tudo), nós acabamos por ter um bocadinho..., e metia 
sociologia e metia aquelas coisas todas, e depois foi uma área que sempre me 
interessou (a sociologia e a dos Recursos Humanos e tudo), fui fazendo estudos por 
fora, porque é uma área que realmente acho interessante para mim. 

E.: No fundo, para ti, o que contou para esta prática que estás a ter foi fundamentalmente 
a experiência em diversos domínios? 

R.: Sim. Em diversos domínios. Não foi só a minha licenciatura; acho que não me 
capacitava para ser directora do centro. Agora, realmente, eu também, isto já me 
apanhou com 23 ou 24 ou 25 anos de carreira e a pessoa em 25 anos de carreira 
também não está..., só ensinar o Kant e o Platão ficava... e o Descartes, era um 
percurso um bocado fastidioso. Tanto que eu tentei sempre, quando houve na escola, 
ensinar sociologia, ensinar psicologia, para apanhar outros domínios, digamos assim. 
Acho que o Director de Centro deve ser um bocado polivalente, não é? 

E.: A selecção para director de centro, inscreve-se num determinado percurso anterior? 
R.: Acho que sim. Neste momento, acho que realmente... e tanto que fiquei, porque 

depois gostei porque achei que conseguia, na medida do possível, responder às 
necessidades do que eu entendo que é a formação. Aliás, outro factor que concorreu 
para isto foi o facto de eu ser autora, eu tenho bastante prática no ensino de adultos. 

E.: ... Alfabetização? 
R.: Não. A nível do ensino recorrente. Porque sou autora dos programas de Filosofia 

para o novo ensino recorrente e por isso tive mesmo da parte, nessa altura, era 
Departamento do Ensino Básico e Secundário - agora acho que se separou - tive 
mesmo formação específica sobre o ensino recorrente e também li e me interessei, 
porque para fazer um programa para alunos, agora para os novos cursos 
complementares nocturnos, por unidades capitalizáveis, para fazer o programa e o guia 
de aprendizagem para o 10°, 11° e 12° anos (neles é o Io, 2o e 3o complementar) eu tive 
que entrar um bocadinho dentro da filosofia do que é ensinar adultos, que é muito 
diferente da filosofia dos alunos que eu tenho, que eu tinha normalmente de dia. Aliás 
também porque eu durante 2 ou 3 anos também fui assessora dos cursos nocturnos e, 
como tal, comecei a lidar com os problemas dos adultos, dos alunos adultos, à noite, 
que é muito diferente. E depois, também, tive que me preparar, como já disse, para 
fazer os programas e os guias de aprendizagem adaptáveis às pessoas adultas e 
trabalhadoras que têm, realmente, outras carências mas, por outro lado, também têm 
um perfil completamente diferente do aluno de dia. 

E.: Quando assumiste a tua função aqui — segundo eu depreendo daquilo que disseste 
— não tinhas nenhum projecto. Na altura, foste apanhada de surpresa. Escrito, pelo 
menos. Mas tinhas ideias? 

R.: ...Sim... Não tinha nenhum projecto... Sim. Quer dizer, eu não tinha nenhum 
projecto construído mesmo. E não tinha, digamos assim, nunca tinha pensado no 
assunto. Havia também uma circunstância, é que nessa altura era membro da CP. a 
directora do colégio Luso-Francês, que era uma tal irmã (...) ou irmã (...) (que ela 
usava os dois nomes...) e ela tinha, para inaugurar o colégio, ela tinha feito um 
seminário em que tinha convidado assim uns tops de gama, estilo o próprio secretário 
de Estado, Malçal Grilo, João Formosinho, Manuel Patrício. Victor Feytor Pinto, era 
tudo assim... E eles já lhe tinham dado os temas que iam tratar. E o curioso é que 
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esses temas encaixavam-se dentro das áreas de formação. E então como ela já tinha 
esse seminário todo contactado e tudo isso, eu, digamos assim, parti desse seminário; 
foi, digamos assim, o arranque do centro e depois a partir das linhas de força (como 
focava todas as áreas de formação) eu, a partir do seminário fui retirar acções... tinha 
um, suponhamos, de L.P. com a Dra (...); tinha sobre suponhamos, 
Desenvolvimento Social e Pessoal na ética do professor, que era o V.F. Pinto..., tinha 
sobre a avaliação, que era o Dr. João Formosinho..., havia uma série já... E esse 
seminário, digamos, foi a primeira acção que eu fiz, e serviu-me como que... depois, 
eu, a partir daí desenrolei o plano. Precisamente escolhendo a área de Português, da 
Formação Deontológica e Pessoal, escolhendo a área, a parte da avaliação e das CEs. 
E depois, como a nossa escola, devido ao esforço dos professores, é uma escola que 
está extremamente bem equipada, em termos de computadores, de audio-visuais, nós 
temos um equipamento bastante bom, porque fomos ganhando, os professores, foram 
fazendo projectos (mediatecas, videotecas, informatização da Biblioteca), fomos 
durante uns anos pólo do Projecto Minerva, isso fez com que nós ficássemos com 
salas belissimamente equipadas em computadores. E como também tinha professores 
que já tinham formação..., abri também a área de computadores e depois como nós 
tínhamos uma mediateca e tínhamos mesmo um centro de produção e montagem, 
audiovisuais. E depois a partir daí, estruturei o plano para 94 e 95 que entretanto 
depois foi ao ar... 

E.: Mas como é que caracterizas esse plano? Achas que se aproxima muito daquilo que se 
pode dizer, digamos assim, uma soma de acções? Ou haverá alguma coisa que o 
transcende, ou transcende essa dimensão? 

R.: Ora bem, o plano inicial, aquele que eu fiz para os três anos, ele tinha uma linha de 
continuidade, porque no Io ano, todas as acções eram de iniciação. Porque acho que 
era mesmo... E depois, se o plano se tivesse desenrolado normalmente ao longo dos 3 
anos, haveria sempre, em cada ano, as mesmas acções de iniciação e depois havia, 
digamos (não de especialização, porque nós não podemos dar de especialização) mas 
depois, no ano seguinte de aprofundamento; e depois no 3o ano quase um 
aprofundamento do aprofundamento. Quer dizer, que permitia ao professor..., com as 
mesmas pessoas. Quer dizer: todos os anos abriria assim, por exemplo: em 94 abria as 
mesmas acções de 93, de iniciação: e havia a continuidade das acções de 93 com 
aprofundamento; depois em 95...quer dizer: abria sempre... por isso, quando 
chegasse ao fim de 96 todos os professores tinham feito este percurso! E no último 
ano, o ano de 95, seria já um ano em que acções já não eram de aprofundamento, mas 
eram quase já trabalho próprio dos formandos, já era aplicação dos conhecimentos. E 
isto tirava um bocadinho aquele aspecto que eu acho extremamente negativo da caça ao 
crédito e fazia com que os professores, digamos assim, procurassem um percurso 
próprio de auto-formação. 

E.: Como é que estás a equacionar o problema da ligação do centro, para construção do 
plano, com os projectos de formação de cada uma das escolas? 

R.: Em relação ao ano de 93 isso já estava feito. Realmente, foi uma das coisas que o 
anterior director me deixou era precisamente os planos de actividade das várias escolas 
do centro e tinha-se feito um inqueritozoinho em que os professores mostravam as 
suas apetências, os seus interesses em relação à formação que o centro poderia 
possibilitar. Isso também foi uma ajuda para eu poder construir já o primeiro projecto. 
E depois... eu tenho impressão que nenhuma escola que é associada ao centro tem 
projecto educativo ainda; estão todos eles ainda a preparar o plano... Agora têm 
projecto de formação e têm plano anual de actividades no qual se insere esse projecto 
de formação. E realmente, eu depois, para o ano de 94 e 95, íamos fazer uma 
simbiose, quer dizer, entre o que o centro podia oferecer e o que as escolas também 
tinham para dar. E o que nós pretendíamos era até alargar a actividade do centro (como 
o CF depois aglutinou o CR), fazendo actividades, sei lá, conferências, seminários, 
debates... mini-acções, em que, digamos assim, se pudesse fazer esse tal intercâmbio 
entre as necessidades mostradas no plano de formação pelas escolas e entre aquilo que 
o centro podia dar, dentro de limites de todas as contingências que nós temos. Claro 
que em 1994... 
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E.: As influências que tiveste para esse plano foi um bocado, segundo eu consegui 
sintetizar, a herança que recebeste; por um lado, aquilo que se designa por 
verbalização das necessidades dos professores e, por outro lado, um modelo de 
formação, digamos, muito emergente do regime jurídico, centrado em áreas 
disciplinares e de curta duração? 

R.: Sim. Sim. Claro. É claro. O plano de formação, teve que ser um plano de emergência 
e o que eu queria, o que eu tinha em mente, era que em 94/95, eu então já com muito 
mais calma, muita mais reflexão (e tudo isso) eu poderia ter enriquecido aquele 
esqueleto, digamos assim. Mas isso não me deram oportunidade. 

E.: Eu ponho-te a questão por isto: porque, por um lado (e a questão que te vou pôr em 
seguida vai nesse sentido...) é que há toda uma tradição na formação de professores (e 
não só) muito influenciada pelo modelo académico, pelo modelo escolar, muito 
centrada em conteúdos, que se presumem venham a ser assimilados de uma forma 
individua] e depois... de uma forma individual. E nós sabemos que as escolas, apesar 
de aparentemente serem uma soma dos professores que lá estão e que dão as suas 
aulas (acho que são muito mais do que isso: hoje, há diversas correntes que dizem que 
devíamos tentar centrar a formação, sob pena de perdermos a hipótese, como outros 
países têm perdido, de edificarem a Formação Contínua de uma forma qualitativamente 
diferente, era centrar a formação nos projectos de escola, o que à partida... que não 
iriam deixar de lado esta formação centrada em conteúdos, mas não seria dominante 
como o é e será no futuro certamente. 

R.: É. Porque se o plano corresse como eu queria, em 95 as acções seriam mais, 
digamos assim, trabalhos-projectos, que os próprios professores como tinham 
aprendido a parte teórica nos dois anos anteriores, no 3o ano seria mais um estilo de 
pôr na prática... Eu dizia no plano: "utilizar na prática pedagógica os conhecimentos 
adquiridos, quer dizer, as acções desse tal 3o ano, que seria agora em 95, teriam um 
cariz muito especial, em que se trabalharia nesse género em que o professor ia 
aplicando, digamos assim, os conhecimento adquiridos e depois fazendo um feed
back com o próprio formador, etc. Porque depois também havia uma continuidade, o 
formador já há 3 anos que... quer dizer, havia uma determinada unidade de percurso, 
não é? 

E.: Mas achas que trabalhar a formação em torno de projectos é uma coisa simples de 
fazer? 

R.: Não. É uma coisa um bocado difícil de articular. Eu acho que é uma coisa difícil de 
articular... 

E.: Por outro lado também tenho a sensação de que todas as acções de formação que têm 
sido feitas (e agora esta questão, a 6, o que é que se pensa sobre a formação não-
inicial — FC — antes da publicação do regime jurídico — um bocado fazer a ponte 
para a fase posterior...), esta formação centrada no formador, construída à priori, 
curta duração, distanciada, do local das práticas, mostrou-se ineficaz até agora. No 
entanto, nos continuamos a recorrer muito a esse tipo de modelo! 

R.: É. E continua eficaz. Porque é um modelo que é, lá está, o tal modelo académico, a 
que nós estamos quase por formação (ou deformação) ligados. Uma pessoa quando 
pensa num curso é logo 20 formandos, 1 formador, uma sala de aula. Um outro 
modelo era capaz de ser muito mais difícil de implementar, levar muito mais tempo, 
mas que fazia aquilo que eu acho verdadeiramente uma reforma, que era mudar 
mentalidades. Porque agora vir cá, receber uma acção de formação só para levar o 
crédito, no fundo... E houve meia dúzia de coisas muito interessantes, mas como 
estão já quase no fim da carreira, uns, ou então outros estão no princípio (uns, estão 
no fim de mais; outros no princípio de mais;), "ai, sim; por acaso isso era bonito..." 
Mas depois arrumam o dossier, porque apanharam o satisfaz, para se pôr no 
certificado e aquilo ficou. Não há... eu não sei e por acaso até era uma coisa que eu 
gostaria de fazer, que era uma avaliação do próprio plano do centro; eu fiz isso em 
algumas acções, os formandos manifestaram a sua opinião e depois, ainda no 
princípio do ano de 94 tornei outra vez a chamá-los a ver se eles tinham na prática 
pedagógica, se tinham aprendido coisas que lhes tinham sido úteis para a prática 
pedagógica, que era para ir adaptando o projecto precisamente a esses aspectos. Mas 
acho que era muito mais saudável, realmente, em termos de formação contínua (não-
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inicial) que partisse, digamos assim, do próprio professor, emergisse do formando a 
formação que ele realmente sentisse que lhe faltava. E não ter que vir frequentar a 
avaliação, porque como ele é de História, não pode frequentar as didácticas e vem para 
avaliação, já fez para 2 de avaliação antes, soma os créditos, porque é o que 
ridiculamente acontece. Mas é ou não verdade? Ridiculamente acontece! 

E.: É verdade. Esse é um dos factores inibidores de qualquer modalidade inovadora. 
R.: Claro! E por isso mesmo as pessoas já vêm à partida desmotivadas. Fazem o mínimo 

possível; porque eu tenho aqui... agora com este novo modelo, das didácticas, há 
professores de História, de Geografia, que foram excluídos! Que é que lhes fica? 
Avaliação e Área-Escola! "Mas eu já o ano passado fiz uma ?!" "Olha!..." 

E.: Para desenvolveres um projecto desse tipo, quais os principais domínios em que 
sentias mais necessidade de desenvolver competências? Tanto para a função de 
director de Centro como para implementar um projecto de formação, a médio e longo 
prazo, com outras características diferentes daquelas que temos visto não serem 
eficazes? 

R.: Para mim, a formação que eu realmente necessitava era, digamos assim, aprofundar 
os meus conhecimentos em determinadas áreas das CEs. Sobretudo na área, 
precisamente, dos recursos humanos, na área de gestão da própria formação e na área 
mesmo até do que é a formação inicial, do que é a formação depois contínua... 

E.: Mas vias isso num modelo académico, tipo ESE ou assim, ou vias... 
R.: Não. Via mais que me deixassem fazer uma investigação, eu escolher um tema e 

investigar sobre esse tema, apresentar, digamos, o meu trabalho sobre esse tema, 
mesmo tendo, claro, um orientador desse meu trabalho. Eu para mim funciono melhor 
nesse estilo, quer dizer, porque eu tenho, (uma coisa curiosa), quando era aluna, nas 
aulas, e mesmo agora, quando vou a uma acção de formação, distraio-me com a maior 
facilidade. Não sei porquê. Mosca que passa-distraio-me. Por isso é que eu 
compreendo muito bem os meus alunos, quando se distraem. Enquanto que se estou a 
fazer um trabalho que sou eu que estou a fazê-lo, sou capaz... pode cair o mundo à 
minha frente que eu estou concentrada a fazer aquilo. 

E.: Essa formação seria organizada por quem? 
R.: Claro que (isto é como a pescadinha de rabo na boca) tínhamos que recorrer talvez à 

universidade ou a ESES que nos pudessem disponibilizar pessoas que nos servissem 
de mentores à nossa... 

E.: E nessa impossibilidade, não há alternativas? 
R.: Há sempre... 
E.: Por outro lado, houve uma altura em que o próprio governo falou em dar formação 

aos Directores de centro. Houve uma altura em que isso estava em cima da mesa. E 
ainda há outra hipótese, que seria os próprios directores de centros organizarem-se e... 

R.: Sim. É isso que eu estava a dizer. Há outras hipóteses para além deste modelo que 
podemos chamar "académico", voltar digamos assim à unversidade; haveria também a 
possibilidade de criarmos uma "associação" de directores de centros e que seria 
devidamente financiada para nós podermos escolher dentro de... pessoas que nós 
achássemos que eram capazes, esses tais indivíduos que nos ministrariam a formação 
a nós. Não só a nós como aos formadores que eu acho que também é muito importante 
os formadores terem esse tipo de formação. E uma coisa que eu achava muito 
importante é que, realmente eu costumo dizer que tenho mil olhos postos em mim, 
mas não tenho ninguém em quem pôr o meu olhar... sou um bocadinho a raposa do 
principezinho, porque realmente o director de centro é uma personagem só. Tem a 
CP. que o "ajuda" um bocadinho (entre aspas); mas depois todos eles têm cargos. E 
depois têm os tais colaboradores que normalmente são pessoas disponíveis na escola 
ou que ele conhece, mas acho que realmente os centros deviam ter uma ossatura, sobre 
a qual pudessem assentar. Senão isto está condenado ao insucesso. 

2a Parte 

E: Quanto à primeira questão não tem grande interesse. Já respondeste (perfil). No 
exercício das funções como directora o que consideras que tenha assumido uma 
importância decisiva nesse desempenho? 
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R.: Experiência profissional como docente: Sim. A experiência académica: é 
relativamente pouco. Acho que o Kant, o Platão e o Descartes não se encaixam muito 
aqui. Mas sim (eu agora estou na brincadeira), na parte em que no nosso curso antigo 
de Filosofia tínhamos uma componente de Psicologia. Por isso, essa componente de 
Psicologia ajudou-me muito; as disciplinas de Psicologia que eu fiz ao longo d meu 
curso ajudaram-me muito. Agora, as outras, pela sua especificidade não me ajudaram, 
logicamente. Depois temos a reflexão produzida no grupo de pares (Directores): eu 
acho que nós começámos, realmente, muito bem; a juntarmo-nos até; sobretudo cá no 
Porto; mas depois fomos como que rompidos. Rompidos, porquê? Porque realmente a 
burocracia era tal, a dificuldade era tal, nós tivemos que ser tudo dentro de um centro, 
que depois fomos levados... sempre que reuníamos fomos sempre levados para os 
dossiers de saldos e não sei quê... e não conseguimos nunca fazer realmente um 
projecto e até o projecto que nos levou a fazer aquele fórum, que era um projecto 
quase de uma formação para os próprios directores de centro e aquelas reuniões serem 
um espaço em que nós trocássemos informações acerca das reais funções de um 
director de centro. Nós extrapolamos em muito todas... a necessidade nos obrigou. 

E.: Porque achas que a parte pedagógica, técnica e científica é sempre descurada nestas 
questões? 

R.: Eu acho que...(por acaso é uma pergunta curiosa) mas eu acho que..., é quase (ora 
bem: eu não sei se vou ser muito arrojada?!), eu acho que isto é quase uma intenção 
política dos nossos superiores! 

E.: Está bem. Mas nós não somos propriamente alheios a isso, não é? Quando nós nos 
reuníamos, durante 2 anos, para discutir questões ligadas a financiamentos, ligados a 
finanças, ligados a saldos, e quando se punha a questão política da nossa função como 
actores num sistema... 

R.: ...As pessoas desmotivavam-se. Eu tenho a impressão que isso são um bocadinho 
vícios adquiridos... 

E.: ...Eu lembro-me que até houve uma proposta de três ou quatro pessoas se juntarem 
para fazerem uma proposta de trabalho na área da formação e nunca vi um documento 
nesse sentido... 

R.: É verdade! E depois não ficou nada. Pois não! Porque depois, quer dizer..., também 
repara: é que a maioria dos directores de centro... e eu digo, eu também quando vim 
aqui para directora do centro eu pensava que realmente ia só cumprir aquelas funções 
que estavam estabelecidas no RJFCP. A parte toda da gestão financeira do centro caiu-
me em cima, caiu-me do céu, foi o céu velho que me caiu em cima. E digo que 
também é minha culpa (digo: mea culpa, mea culpa, minha máxima culpa); eu, a partir 
do momento em que tive que fazer os dossiers de saldo, não pensava em mais nada. 
Só vês cifrões! Não vês mais nada. 

E.: Tem piada que isso aconteceu com a minha CP. Até por uma questão ... não por 
reacção, mas por uma questão de prática pessoal normal; na minha CP. era 
impensável eu ir para lá pôr questões financeiras. Eu ia para lá com questões 
fundamentalmente pedagógicas, técnicas e científicas. E, no entanto, a própria CP, a 
certa altura, porque se sentiu talvez incapaz (ou alguns dos seus elementos) de dar 
saída a esse trabalho de natureza pedagógica, refugiou-se nas questões financeiras... 

R.: ...Isso também aconteceu com a minha CP, porque sempre que eu... também havia 
aquele terror dos dinheiros da CEE, que toda a gente tem medo (parece que quando há 
dinheiro da CEE, parece que aquele dinheiro escalda e toda a gente tem medo...) E por 
isso eu queria fazer uma reunião da CP para irmos ver, sei lá, avaliar os programas, as 
acções feitas e tudo isso. E eles diziam: "olha, e a acção tal, em quanto foi financiada? 
Ecomo é que foi?" 

E.: ...É esquisito é porque se foge para essas questões... 
R.: Não sei. Quer dizer, isso, não sei se será... 
E.: Não será por ser mais fácil talvez, e por ser a dimensão que dá mais poder? 
R.: É o que dá mais poder, porque é o poder do próprio dinheiro. E é visível. E uma 

coisa palpável, a que uma pessoa se pode agarrar. É material. É uma coisa que 
devemos debater urgentemente. Isso aconteceu comigo e penso que com toda a gente. 
Eu tive muito mais cuidado a fazer os dossiers de saldo do que até os dossiers técnico-
pedagógicos. O dossier de saldo, para mim, é que era o papão! 
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E.: Destas questões todas (factores que assumiram importância mais decisiva no exercício 
das tuas funções) quais as que tiveram mais importância? são todas igualmente 
importantes ou destacas alguma? 

R.: Aquela que destaco mais, quer dizer, a que realmente me marcou verdadeiramente, 
para a minha acção foi talvez a minha experiência profissional como docente e a 
experiência que eu tenho no domínio da formação de professores. Porque, com os 
directores, já dissemos; e com a CP, também, coitada... 

E.: Neste momento, já possuis um projecto de formação concreto? 
R.: Neste momento já o possuo. 
E.: Como é que o caracterizas? Em termos de princípios ideológicos, orientadores. Neste 

sentido: continua a ser muito marcado pela tradição ou já... sempre conseguiste aquilo 
que pensavas fazer? 

R.: Ainda não. Mas vou ver se vou conseguir fazer realmente este ano. E tanto que este 
ano já lancei acções estilo Círculos de Estudos e tinha professores que queriam fazer 
projectos; mas eles tiraram os projectos; agora... o nosso problema é nós termos 
sempre que estar, lá está o tal problema financeiro..., uma pessoa quer fazer as coisas 
mas depois..., mas estamos muito dependentes... Mas mesmo assim eu vou tentar 
fazer, pelo menos uma coisa que eu pretendo é ajudar as escolas que estão aqui 
associadas, nos projectos que elas têm, às vezes aqueles projectos até da semana dos 
media, um projecto qualquer do Inovar, Educando..., desse projectos... Eu pretendo 
que o centro também... que eles recorram aqui para trocarmos impressões sobre esses 
projectos, dar-lhes apoio logístico quando eles precisam, quer dizer, porque acho que 
a missão do centro não se limita só a dar créditos. E por isso é que eu queria e tanto 
que até tenho um projecto agora a partir de Março de fazermos todas as 4as feiras, 
género... "4as feiras com..." encontros em que iremos convidar ou personalidades, 
mas isso... e até já estou em ligação com a comissão de formação do conselho 
pedagógico aqui da escola e com ... (eu só tenho mais 4 C+S; de resto são escolas 
primárias) as outras comissões de formação das outras escolas, precisamente para eles 
elaborarem um plano de formação, levantando as necessidades (fizeram um inquérito, 
levantaram as necessidades que os professores têm), algumas são respondidas pela 
formação, como eu digo, digamos, hierárquica, que é a formação "tipo Foco"... Mas 
outros projectos vão para além disso. 

E.: Esses encontros semanais estás a encará-los numa perspectiva mais de animação 
talvez?... 

R.: Sim; de animação e, digamos, aquelas acções que eu chamo de motivação. Aquelas 
acçõezinhas, fizemos agora uma muito interessante sobre a transversalidade da L.P., 
em que excluímos propositadamente os professores de Português; quer dizer: só 
aceitávamos professores doutras áreas que não o português. Foi uma acção de duas 
tardes, que foi feita cá... e, quer dizer: foi extremamente curioso. E agora vamos fazer 
acções de sensibilização sobre... Depois veio cá a Dra Norma Tasca falar sobre a 
indisciplina na sala de aula. Para já ainda só temos feito aqui a nível de liceu, porque o 
nosso anfiteatro precisa de obras e não comporta mais gente. Mas estamos a pensar 
fazer obras no anfiteatro e já contactei com a casa da Cultura de Paranhos, que tem um 
anfiteatro maior, para poder estender isto às outras escolas. E as outras escolas, 
também agora o que nós temos feito é um género de trabalho em rede; sempre que uma 
das escolas associadas do centro tem uma sessão ou qualquer coisa que quer, divulga-
se... e para ver se o centro deixa de ser só um sítio onde se vai buscar os créditos mas 
seja um pólo um bocadinho dinamizador. E acho que uma coisa muito positiva que 
temos feito aqui no centro, como temos um grande número de professores primários e 
de educadores de infância e professores do ensino especial é, digamos assim, 
miscigenar os vários graus de ensino, que acho que é uma coisa muito importante; as 
pessoas estão muito distantes umas das outras. 

E.: Essa ideia é tua? É dum grupo? É da CP.? 
R.: A ideia não é só minha. É minha e de outros elementos da CP. Nós temos na nossa 

CP. (acho que tenho) os dois elementos das escolas primárias (tenho 50 escolas: 1 
sec; 5 C+S e o resto são tudo escolas primárias), elas são extremamente dinâmicas e 
por isso que tem realmente... agem muito na CP., e, realmente, com outros 
elementos da CP. nós lançamos essa ideia, porque realmente era necessário que todos 
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os graus de ensino se encontrassem e participássemos. Sei lá, quano escola tal faz uma 
exposiçãozinha qualquer, nós também vamos participar, porque acho que um 
professor não se pode limitar ao grau de ensino onde está; tem que conhecer o "antes" 
e o "depois"... 

E.: Quem é que participou na construção da oferta de formação? Foste só tu que a fizeste? 
Quais as influências que recebeste? 

R.: No Io ano teve que ser! Em 13 dias... já havia formadores que se tinham inscrito e no 
Io ano, em 13 dias, foi realmente muito com aquelas pessoas com quem podia 
imediatamente contactar, para preencher os papéis... Agora esteja o plano de 94 que 
já estava mais enriquecido, mas que foi ao ar e o plano de 95 já foi feito por uma 
equipa de formadores que se constitui; dentro da nossa bolsa de formadores, temos 
realmente uma equipa de formadores que são pessoas que estão mais disponíveis, 
ligados aqui à escola, à (...), à primária (...), e à (...), quer dizer, não é todas as 
escolas... e a formação foi feita um bocadinho de acordo com as necessidades que eles 
encontraram na sua escola, limitadas (Claro!) às didácticas... Porque, no fundo, o 
nosso projecto inicial era virar este centro, por causa das capacidades que a escola tem, 
virá-lo para as tecnologias para a vida activa, que tinha uma apetência extraordinária 
(repara: uma pessoa, hoje, que não saiba trabalhar com um computador é quase como 
no nosso tempo não saber trabalhar com uma esferográfica!). E depois repara: aqui, 
em quase todas as escolas agora há vídeos, há TVs, há tudo isso... e nós tínhamos 
aqui, realmente, condições físicas (não é qualquer escola que tem um centro de 
montagem, em que podemos montar filmes, mesmo e tudo; não é qualquer escola que 
se dá ao luxo de ter computadores parados em tudo quanto é sítio; e outros a 
funcionar). E por isso uma das nossas intenções e o plano de 94 era nesse sentido, 
era virar o centro realmente para as Tecnologias para a Vida Activa. Claro, eles 
puseram isso também agora em última prioridade; e o que eu tentei é, na medida do 
possível em determinado número de disciplinas, no caso do inglês, no caso da Física, 
conseguir que formadores que fossem conhecedores dos computadores, que fizessem 
um acção "como aplicar o computador na sala de aula" (na Física, no Inglês, etc.). 
Mas realmente, no meu centro, as acções de computadores rebentavam sempre todas. 
Talvez, em todo o lado. Acho que isso é uma apetência! E é uma pena porque estamos 
a desperdiçar material neste momento. Tenho material da escola, adquiri um programa 
(que era uma micro-station) que depois ia ser ligado em rede e tudo isso, para virar o 
centro mesmo! (porque eu acho que cada centro também deve ter uma característica 
própria; quer dizer: eu acho que cada centro deve ter uma "griffe"...)... o meu centro, 
por causa da escola-sede, podia realmente ser um centro que assegurasse formação em 
"Tecnologias para a vida activa". Até, suponhamos, o João de Deus poderia estar 
muito mais capacitado para dar Didácticas. Eu acho que cada centro devia criar uma 
identidade própria! E não ser um mercado, onde se encontra o peixe, a hortaliça e a 
banana. Tudo misturado! E isso também não nos deixaram! Estragaram! 

E.: Quais as dificuldades ou obstáculos que encontraste ao desenvolvimento desse 
projecto? 

R.: Os obstáculos que encontrei ao desenvolvimento desse projecto foi, realmente, tudo 
da parte da Administração Central. Porque a nível da escola-sede, eu, se der um 
espirro, vem tudo ajudar o mais possível e a CP. tem uma boa-vontade extraordinária 
(claro, a maior parte são presidentes de CDs e têm muita limitação de tempo, mas são 
umas pessoas que estão sempre disponíveis). A nível dos próprios formandos e de 
formadores, nunca tive dificuldades em encontrar formadores e os formadores que eu 
tenho cumprem... Os formandos também são pessoas que depois vêm, quando eu lhes 
pedi a eles para fazer as avaliações e isso tudo, eles mostraram... Quer dizer: as 
pessoas têm vontade que o centro vá para a frente! Eu lembro-me que no ano passado, 
choviam os telefonemas, porque "Então o centro vai parar? Mas como é...?" As 
pessoas querem o centro! Agora a Administração Central é que nos tem cortado as 
bases por todos os lados! 

E.: Que alternativas é que vês para cortar com esta dependência da Administração 
Central? 

R.: Se bem que eu diga que não tenho nada a apontar à escola-sede, que tem sido 
impecável comigo, eu acho que os centros deviam ser dotados de personalidade 
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jurídica. Que nós devíamos ser umas instituições, se bem que funcionássemos 
adstrictos, a uma escola, termos desde funcionários administrativos até à propria 
contabilidade ser própria do centro. A questão da contabilidade é (como tu certamente 
sentiste) que é incrível conseguir harmonizar as normas do FSE (que são up today) 
com a Contabilidade Pública, cujo decreto mais novo que eu encontrei é de 42 (39, 
33... é uma maravilha). Não há possibilidades de adequação! E isso é já um emperro 
no funcionamento do centro, porque se tem que estar a esperar prazos... 

E.: Mas vias sempre a fonte do financiamento o Estado? 
R.: O orçamento de Estado. E os fundos que eles vão buscar À CEE exclusivamente para 

a Formação de Professores. Se bem que também os centros e é por isso que eu digo 
que os centros deviam ter personalidade jurídica, terem autonomia, os centros também 
começarem a desenvolver mecanismos para se autofinanciarem. Porque repara: estes 
dinheiros da CEE é muito bonito, mas é até 99! E depois de 99? Será que os centros 
terão depois capacidade financeira para continuarem? Porque repara: eu neste momento 
não posso fazer um protocolo com um fábrica, com uma instituição qualquer (a quem 
eu pudesse prestar determinados serviços). Vamos para o caso, suponhamos, das 
tecnologias, que eu queria virar isto para as tecnologias: pode, mas tem de ser sempre 
através da escola-sede! (bis) E lá está outra vez o problema da contabilidade pública, e 
depois tem de entrar no mês tal e tem de sair no mês não sei quantos... Enquanto que, 
se nós tivéssemos realmente uma contabildiade própria, só seguindo as regras do 
FSE... 

E.: Então, tu vês isso como condição fundamental para que os centros possam fazer...? 
R.: Para além da qualidade pedagógica que os centros devem adquirir (e por isso acho 

que os centros devem ser muito rigorosos na escolha dos formadores), e acho que 
mais vale um centro fazer 10 ou 11 ou 7 ou 2 ou 1 acção por ano, mas essa acção ter 
realmente qualidade, até para o centro ir ganhando nome, isso acho que é prioritário! 
Se os centros não tiverem isso, morrem. Para além disso, acho que nós, juridicamente 
independentes podemo-nos constituir como instituições próprias (claro que 
obedecendo ao Estado e a essas coisas todas, que é o que é legal), mas dáva-nos muito 
mais maleabilidade, nós ganharmos... 

E.: ...O que foi mais obstaculizante, em tua opinião, foi... 
R Para mim foi a Administração Central! E estes bloqueios todos, estes recuos, estes 

avanços; pára-avança; avança-pára... 
E.: E as escolas? Não notastes que as escolas foram um obstáculo, de certo modo? Tendo 

em conta a necessidade de formação para progressão na carreira? Embora isso também 
tenha... 

R.: ... Eu, para mim, também acho que esse erro também é um erro da Administração 
Central. 

E.: Sabes que quem impôs isso foram os sindicatos!? 
R.:Mas a Administração Central aceitou! E ela era o árbitro final. Agora, até que ponto os 

sindicatos é que representam a vontade... 
E.: Viste isso no Fórum (quando o F... lhes colocou a questão aos dois)? 
R.: Agora, até que ponto, também, é que os interesses... Eu não quero aqui estar a ser 

quase anti-sindicalista. Se bem que eu sou um bocado anarco-sindicalista. Mas acho 
que os sindicatos, devido ao tal poder que o dinheiro dá... repara que eles também são 
agentes formadores! E eu não sei se nesta negociação toda que eles fizeram, se eles 
defenderam os interesses dos professores ou se defenderam interesses financeiros. 
Quer dizer: põe-se-me a dúvida, não é? Posso estar a fazer um juízo mau e assumo-o. 
Mas também acho que isso foi um bocadinho... Não quero dizer que os sindicatos não 
possam ser entidades formadoras. Acho que devem ser. Mas acho que eles, pelo que 
me apercebi, puseram um bocadinho, em primeiro lugar, a questão de serem entidades 
formadoras e que poderiam auferir dinheiro com isso, do que os interesses dos 
professores. 

E.: Sentes-te violentada na prática? Em relação às ideias que tinhas e àquilo que estás a 
fazer? 

R.: Como directora de centro, acho que fui! Acho! Por exemplo: este plano de formação 
que eu fiz para este ano — fui mais do que violentada; fui violada por ele! Porque não 
era aquele plano que eu queria fazer. E aquela imposição e daquela maneira tão 
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escandalosamente prepotente que nos foi posta por aquela senhora dona não sei 
quantos Machete... lembras-te daquela reunião em que às tantas disse: "o Estado é que 
manda; o Estado é que diz; e vocês ou querem ou não querem". Eu digo, naquela 
altura, quando a senhora disse aquilo, eu julguei que não tinha nada para violar. Mas 
tinha! Porque fui autenticamente violada, desflorada, naquela altura! A minha 
vontade... só não atirei com tudo ao ar, porque disse assim: vamos lá a ver, também 
há um centro que foi formado e que é preciso ir para a frente, e foi mais pelos meus 
colegas aqui do centro, pelas escolas associadas do centro, pelo próprio centro em si 
que eu fiquei... Porque a minha vontade, quando vim dessa reunião, era escrever ao 
Director Regional a pedir a demissão. Foi essa. Era a minha vontade. Eu fiquei 
perfeitamente de rastos! Aqui no liceu eu andei uma semana em que as pessoas diziam: 
"Mas que é que tu tens?". Eu andava de rastos! Quer dizer: senti-me perfeitamente 
violada! E este plano (o deste ano), para mim, foi um plano que me violentou, porque 
não era aquele plano que eu queria fazer. 

E.: Mas há directores de centro que acham, apesar de tudo, que as acções que fizeram 
têm qualidade e portanto, satisfazem. 

R.: Isso é outro aspecto. As acções que eu mandei, as 14 acções que eu mandei, aliás 
como te disse há bocado, foram acções que foram feitas com qualidade; escolhi 
criteriosamente os formadores; uns têm lá os mestrados e os doutoramentos e tudo 
isso; outros, são formadores ao abrigo do art° 31, ponto 3, mas que são pessoas que 
eu confio, que sei que são pessoas com qualidade pedagógica, ou já a demonstraram 
ou porque participaram em projectos muito interessantes ou porque são orientadores 
de estágio, quer dizer: são pessoas com perfil, que eu acho que são competentes; e 
acções foram passadas a pente fino e têm qualidade. Isso é uma coisa independente. 
Eu posso estar a sentir-me violentada por um projecto que até pode ser óptimo em 
termos de formação; só que não era o projecto que eu queria fazer! E não era para onde 
eu queria levar o meu centro! Eu e a CP. E até fizemos esse inquérito às escolas: 
todas queriam que este centro se voltasse para as tecnologias para a vida activa. E isso 
quer dizer, até certo ponto, aquela... e, talvez, a forma como foi posto: costuma-se 
dizer que "todo o burro come palha. O que é preciso é saber dar-lha"! "E eles deram-
no-la muito mal; foi um bocado empurrada. 

E.: Notas diferenças na forma como o plano de formação foi entendido pelos professores 
das outras escolas e pelos da escola-sede? Dito de outra forma: achas que o centro é 
visto da mesma forma pelos professores de todas as escolas associadas? 

R.: Claro que há sempre uma diferença. Claro que os professores aqui da escola sentem 
o centro um bocadinho mais seu (mas isso até por uma questão de "bairrismo"). Mas 
eu procurei sempre e sempre na CP. e naquele tal seminário que comportava cerca de 
120 a 130 professores, porque era alargado. E houve uma coisa que eu disse ali 
sempre, é que eu estava ali para defender..., quer dizer: para mim, das 50 escolas eu 
não distingo (privilegio?) nenhuma; e pela minha prática, ao longo deste 2 anos eu 
tenho mostrado isso; e por isso, os elementos das outras escolas também vêm aqui ao 
centro; telefonam-me a perguntar, como ainda agora, perguntam-me tudo quanto há...; 
quer dizer: acho que eles têm uma relação positiva com o centro. 

E.: As ideias que o centro veicula tem mais aderentes na escola-sede? Ou não? 
R.: Nem sempre! Nem sempre! 
E.: Notas a emergência de projectos de outras escolas, por exemplo? 
R.: Nem sempre. E tanto que, é curioso.... 
E.: Os projectos de formação: só emergem daqui? Ou emergem de grupos nas escolas? 

ou emergem de outras situações? 
R.: Como vês, o Plano de Formação, este ano, emergiu do tal grupo de formadores, que 

tal como te disse, eram oriundos de várias escolas e dos vários graus de ensino. E, 
suponhamos, todo o plano de formação que estou a apresentar este ano não contempla 
nenhuma acção do ensino especial e eu vou fazer (porque tenho muitos centros de 
ensino especial na zona), e eu vou fazer a expensas do próprio centro, digamos assim, 
e com a contribuição também que vou ver se (ainda estou a negociar)... a contribuição 
de outras entidades, fazer formação para o ensino especial! Porque, realmente, sei lá, 
um professor que lida com paralesia cerebral, a avaliação para ele... ou a área-escola! 
Até uma acção de português, para ele, é diferente porque eles têm... realmente aquilo é 
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um mundo diferente (também foi uma coisa de que eu me apercebi como directora de 
centro: realmente, o mundo do ensino especial é um mundo perfeitamente diferente; é 
que é um mundo desprezado); e por isso é uma das coisas que nós vamos fazer a 
expensas do centro. Nem mandei financiar nenhuma, porque eles cortavam-me! É 
precisamente atender aos nossos professores do ensino especial. Mas eu acho que... 
eu, pelo que me tenho apercebido, as outras escolas aqui do centro também estão... 
veêm o centro com bons olhos. E não há rivalidade: "Ah! Ele é do (...), não é nosso"! 
Eles sentem este centro como o deles. Não sei também se estarei a ser lírica de mais?! 
Eu tenho a impressão que sou. E a imagem que eu tenho neste momento. 

3a parte 

E.: Tenho em conta o percurso realizado, pensas recandidatar-te este ano? 
R.: Eu só me recandidato, como há bocado disse, se determinadas condições forem 

alterados. Como não vejo perspectiva nehuma dessas condições serem alteradas, pela 
própria situação política que nós estamos a viver, eu estou a pôr seriamente a hipótese 
de, realmente, não me recandidatar. Tenho pena, quer dizer, o centro foi um parto 
difícil para mim, mas há... também entre os professores existentes... 

E.: Quais as condições que seriam essenciais para continuares? 
R.: Uma certa estabilidade, de maneira que o director do centro não estivesse sempre, 

não fosse sempre apanhado (desculpa o termo:) com a "boca na botija", como nós 
temos sido apanhados. Fomos apanhados a Ia vez, pronto: era para lançar-muito bem! 
Depois, em 94, andamos ali a navegar até 20 e tal de Outubro..., e, de repente sai-nos 
um despacho ou um decreto a dar-nos 15 dias para fazer uma candidatura e 15 dias 
para fazer outra. Foi ou não foi? E isso, para mim, a instabilidade, para mim, cria-me 
muita angústia! Porque, dá-me sempre a sensação de que nunca fiz aquilo que, 
realmente, queria fazer. Porque não tenho tempo para que as coisas amadureçam 
dentro mim, de fermentar... e acho que as coisas não vão limpas de impurezas, porque 
não tiveram tempo de fermentar, do mosto vir acima, enfim, de um certo tempo de 
maturação que estas coisas precisam. E depois, uma das questões que eu punha como 
prioritárias (bem sei que todas as outras — personalidade/jurídica e tudo isso) são 
coisas mais morosas, talvez, de se conseguir... 

E.: .. mas em relação à autonomia, não! 
R.: ...à autonomia, não. Mas só não temos autonomia... Eu só não tenho autonomia 

financeira! Porque de resto... 
E.: Pedagógica, também não tens tido. Eles obrigam-te a apresentar acções que... 
R.: ...Sim. Por isso é que eu digo, da parte da Administração Central, eles têm-me 

cortado os caminhos por todos os lados. 
E.: Defmem-se as prioridades muito concretamente... 
R.:... Concretas; ali estabelecidas: é assim! É assim! E pronto: eles vão ao pormenor. 
E.: Eles só não fazem os projectos de acção. Porque de resto... 
R.: Eles só não me põem a acção no terreno! E a única coisa que eles não fazem, porque 

isso é trabalho que é para o burro do director do centro, que carrega... 
E.: Achas que isso é uma condição a alterar? 
R.: Eu acho que é uma condição a alterar. Eles têm que dar liberdade aos centros. Eles 

têm que nos dar autonomia... Acho que nos têm que dar essa autonomia. Porque eu 
acho, não sei se te lembras, quando eles nos reuniram em Bissesse, da Ia vez, que 
houve uma intervenção do Dr. Rui Canário... Lembras-te do Rui Canário, que ele 
disse que os centros não tinham que fazer "fato-feito", mas era fato por medida?... E 
isso foi uma ideia que, de facto, me entusiasmou muito na altura. Também, na altura, 
estava verdinha, fresquinha... Entusiasmou-me muito. E foi uma coisa que eu 
gostaria... eu acho que cada centro tem que ter a sua marca; tal e qual como tem o seu 
logotipo, deve ter o seu "grife". E de tal maneira que, é como eu digo, até 
suponhamos aqui no Porto, que há 4 centros: cada um deles especializar-se numa área 
(numa; ou duas; nas que quiserem...). Assim, podíamos dizer: as acções sobre esta 
matéria são feitas no centro tal! Isso é que eu acho... que, suponhamos, ao nível do 
Porto nós conseguíamos isso, ou até do grande Porto podemos conseguir. Porque, 
realmente suponhamos, uma pessoa ir ter formação a Gondomar ou vir ter formação 
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ao (...), às tantas..., a facilidade de transporte é grande... Claro que nos centros 
províncicos, que estão isolados, teriam que ser mais polivalentes. Não poderiam... 
Mas nos centros em que haja um núcleo de centros que se possam facilmente unir em 
termos de comunicações e de transportes e tudo isso, acho que se devia criar uma certa 
rede! Cada Centro especializava-se! Encontrava os formadores especialistas... quer 
dizer: e isso acho que seria uma melhoria muito grande da qualidade de formação. 

E.: Ao nível conceptual, o teu plano, para além dessa especialização de cada centro... 
haveria mais alguma coisa que introduzirias nos próximos 3 anos? 

R.: Se me dessem liberdade para eu introduzir!... Pois, no plano conceptual. 
Suponhamos, uma coisa que me choca, é o tal mal necessário, que é o formando só 
vir ao centro quando precisa dos créditos. Isso para mim... pode ser que se ele nunca 
precisasse dos créditos nunca viesse ao centro! Mas esta coisa da pessoa vir aqui e 
pega na primeira acção que se lembra, só porque lhe dá os créditos e porque lhe dá 
jeito... Acho que cada centro devia... porque, no fundo, isto não é formação contínua! 
É o mais descontínua possível: porque a pessoa faz a acção quando precisa do crédito, 
depois desliga; depois passados 3 anos ou 4 anos, quando muda de escalão, vem outra 
vez fazer outra acçãozinha. Não me digam que isto é FC! A FC devia precisamente 
fazer com que os formandos seguissem um percurso de formação. E que fossem 
tendo, e por isso, lá está, o tal plano de autonomia e liberdade do centro, e que o 
centro tivesse disponibilidade para, ao longo de um, dois, três anos, cinco, etc. ir, 
digamos, ao encontro dessa formação que os professores necessitam mesmo. E não 
estarmos a impingir-lhes coisas! 

E.: Sabes se os professores pensam assim? Se para os professores é mais fácil? 
Enquanto que uma formação por catálogo... 

R.: Para os professores o mais fácil é este estilo que está! Chegam aqui, ganham os 
créditozinhos, vai embora e acabou! 

E.: Não é implicado. A avaliação é muito ligeira... 
R.: É. A avaliação é muito ligeira... Se bem que, no primeiro ano de funcionamento, por 

decisão da comissão pedagógica achou-se que realmente todas as pessoas que fossem 
até ao fim e que minimamente fizessem os trabalhinhos, passaria tudo. Eu agora, neste 
ano, já propusemos que os formadores fizessem uma avaliação e quem reprovar 
(reprova), quem passa (passa). Porque acho que isso também passa pela credibilidade 
da própria acção! Porque se uma pessoa se matricula na acção e sabe que tem que ir lá 
as 60 horas, depois fazer uns trabalhecos quaisquer e que passa, isso é um descrédito! 
Não é? Porque a pessoa não melhora a sua qualidade. 

E.: Pensas que é através da avaliação que vais mudar?... 
R.:.. Não. Não penso que é através da avaliação que vou mudar a atitude dos professores 

em relação à formação. Pelo menos, é uma maneira, é um mal necessário de dar uma 
certa credibilidade... já que eles vêm cá, só por causa de caçar os créditos! Porque se 
eles viessem cá para terem formação, independentemente de terem os créditos ou não, 
eu acho até que a avaliação quase não se punha! Porque então a pessoa vinha porque 
estava interessada e porque queria e porque fazia. E nesse ponto a avaliação seria 
quase simbólica. A avaliação do processo da acção em si em não avaliar formando a 
formando. Agora, com estas limitações todas que temos..., uma pessoa tem que, às 
vezes, arranjar esquemas com os quais até não concorda. 

E.: Estratégias para implementar o plano de formação. Falaste no dia semanal de 
encontro, animação com colóquio... É isso? 

R.: Sim. O apoio a projectos que os professores das escolas associadas do centro têm. 
E.: Achas que as escolas estão em condições de responder a isso? 
R.: É muito curioso. Eu sinto aqui muito. As escolas, os professores do ensino primário 

têm um dinamismo que é uma coisa espectacular! E as escolas do ensino primário, eles 
fazem coisas perfeitamente espectaculares. Nisso, acho que as escolas preparatórias, 
aquelas que começaram mesmo preparatórias e que depois passaram a C+S, também 
têm um dinamismo grande. Nós, como somos a única secundária, o 3o ciclo e o 
Ensino Secundário somos aqueles que estamos muito mais antiquados em todos os 
aspectos. Quer no aspecto de formação, quer no aspecto mesmo da dinâmica. 

E.: Foram os sectores com muito menos formação até agora ... 
R.: E que ficamos mais tradicionalistas, digamos assim. 

3 3 4 



E.: Nunca houve um movimento de renovação, praticamente... 
R.: Nenhum. Nenhum. E também agora esta reforma é a reforma programas e não de 

mentalidades. Ora, eu acho que a reforma é a reforma de mentalidades e não de 
programas. Não é pôr um autor e tirar outro que se faz uma reforma. 

E.: O ensino secundário tem uma especificidade de preparação para o ensino superior. 
Não será por isso que tem essas características? 

R.: É a ponte para o ensino universitário. O Ens. Univ. é um dinossauro que há não sei 
quantos anos permanece estático. Não é? Porque eu vejo hoje, pelos meus alunos e 
pelos meus filhos, que no fim e ao cabo, coisas que eu pensei que já não se passavam 
30 anos depois de eu estar na Faculdade e passam-se! O ensino universitário, para 
mim, é do mais dinossáurico... 

E.: Para mudar algo na universidade (dizia-me um professor) são precisos, pelo menos, 
20 anos. E nós vemos os modelos de formação que lá se implementam! 

R.: Os modelos de formação que eles implementama. A atitude, quer dizer, eu vejo, 
porque eu dou normalmente os últimos anos e depois entretanto quando veio também 
o 12° ano, peguei no 12° ano, por isso estou muito próxima dos alunos que 
imediatamente entram na Faculdade. E é normal, no ano seguinte, encontrá-los. E eles 
dizem: "A sôtôra disse-nos exactamente como era a Faculdade!". Eu que saí já há 25 
anos do curso, eu, se fosse hoje à Faculdade não estranhava. Acho que aquilo é igual! 

E.: Mas não achas que os professores têm muito a crença de que a formação deve dar-
lhes coisas e não exigir-lhes coisas? 

R.: Mas eu acho que isso é legítimo! Mas não achas que isso define logo um modelo que 
temos de implementar na prática? 

E.: Lá está: Define o modelo... 
R.: Mas achas que isso acontece? Achas que as pessoas aprendem nas acções de 

formação e é esse o modelo a seguir? 
R.: Eu acho que as pessoas aprenderiam nas acções de formação... isto volta sempre ao 

princípio: se as acções de formação fossem aquelas que eles queriam mesmo participar 
e queriam mesmo fazer. Neste momento eu não sei se é assim... porque eu vi, no Io 

ano, em que nós tivemos uma certa liberdade, mesmo assim tivemos muito mais 
liberdade para construir o nosso plano de formação do que agora, eu vi realmente 
acções em que os formandos... (Ah! displicência!...) e outras acções em que os 
formandos se empenharam, quer dizer, e realmente deram mais até do que pediram, 
porque estava muito ao encontro daquilo que eles queriam. E é isso que me desmotiva, 
até certo ponto, para uma continuidade como director de centro, é por eu não poder 
responder a isso. Porque nessa altura... eu, ou, aliás, o que eu vi com os nossos 
formandos, vejo também com os nossos alunos, quer dizer: os alunos exigem muito e 
dão muito quando a coisa também lhes interessa muito! Se há..., parecem uns 
passarinhos com o biquinho aberto à espera que uma pessoa lhes empurre a comidinha 
lá para baixo... 

E.: Mas há uma diferença aí: é que com os alunos nós estamos, pelo menos, um ano com 
eles; e com os professores estamos 25, 40, 50 horas... 

R.: Claro! O que eu acho, lá está, mais uma vez: a limitação mínima eu concordo. Porque 
realmente 10 ou 12 horas, não é nada. Mas a limitação máxima de 50 horas é que eu 
acho que foi um bocadinho restritiva. Porque se 50 horas pode ser exagerado para um 
determinado tipo de formação muito específico, sobre um ponto muito específico, 
muito técnico (sei lá: aprender a trabalhar com um programa de computador; assim 
uma coisa quase pão, pão, queijo, queijo, pode 50h até ser demais). Mas para outros 
domínios... 

E.: Se queres fazer formação centrada num projecto de uma escola ou de um grupo de 
professores de uma escola, precisas de um ano. Menos, não é possível. 

R.: Pois preciso! E não o tenho. Não é possível. É por isso que eu acho que também 
nesse aspecto nós devíamos ter a liberdade de redimensionar o horário da... 

E.: ... Chegaram ao ponto de não permitirem interrupções das acções!... 
R.:... Pois foi. Tinha que ser tudo de afogadilho. Os desgraçados nem tinham tempo... 

então acções com aspectos mais práticos, eles nem tinham tempo de... às vezes, nem 
tinham aulas entre uma sessão e outra! Não era? E às vezes há necessidade... as 
acções poderiam até ir de um ano para o outro! Haveriam acções, então se fossemos 
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para projectos, para esse tipo de acções, às vezes as acções até podem que ter que 
durar mais um ano. E no ano seguinte é que se faz a aplicação. Eu acho que estas 
acções em 50h, lá está, são pastilhas! 

E.: No fundo, é retomar o modelo clássico! Claramente. 
R.: É o modelo clássico. Leva a pastilha, engole, faz-lhe bem! Faz a digestão. 
E.: Para continuares a desempenhar as tuas funções, quais os domínios que sentias como 

prioritários desenvolver em termos de formação pessoal? 
R.: Da minha formação pessoal? Eu, realmente, gostaria de ter possibilidade de ter mais 

formação no domínio das ciências humanas, porque eu acho que é um domínio que 
está sempre numa evolução tal... E depois, eu, neste momento, estou a tentar 
novamente apanhar a carruagem, porque realmente, estes dois anos de centro, aliás, 
como... foram de tal modo absorventes, uma pessoa tem tal carga de trabalho para 
fazer, que eu perdi um bocadinho o comboio de 1er determinados artigos, 
determinadas coisas... e, depois, repara: também uma pessoa está aqui as horas todas 
que tu sabes, vai para aqui cheia de papéis e de números e doutras coisas para casa e 
depois uma pessoa também tem uma resistência limitada: chega a casa e já não está a 
apetecer 1er um artigo sobre formação. E é por isso que eu acho que se... ou por essa 
sugestão dos centros se associarem e criarem, digamos assim, uma associação de 
directores de centros de formação para efeitos de formação, ou então, o Estado 
assumir isso através das Faculdades ou das ESES ou coisa assim no género... 
Espicaçar-nos-ia muito mais. Porque se nós todos tivéssemos que fazer um projecto 
ou uma coisa qualquer para, digamos assim, termos uma avaliação do nosso 
desempenho de directores de centros, isso era um estímulo para nós procurarmos, 
também, melhorar e não ficarmos estagnados entre dossiers do C.C. ou do Foco e 
doutras coisas quaisquer... 

E.: Eles espartilharam-nos mesmo. Pulverizaram o país com CFs; cada centro é uma 
capelinha e é difícil estabelcer comunicação com outros centros (se já é díficil 
estabelecer essa comunicação com as escolas e os professores da sua área; uma pessoa 
só, ainda por cima). 

R.: De que maneira! Pois é: uma pessoa só! Que, às vezes, pode nem ter tempo para 
estabelecer essa comunicação. Nem nos conhecemos! E estamos todos despencados, 
cada um para seu lado. 

E.: E não é fácil um de nós ter uma iniciativa e dizer assim: vamos juntar-nos e tal...; Mas 
como? 

R.: É dificuldades por todos os lados. E então, ainda no antigo sistema, ainda havia 
hipótese, de vez em quando, de nos juntarmos através do representante ao C.C.; até 
isso perdemos! 

E.: Mas isso existia independentemente do sistema. Era ele que promovia esses 
encontros. 

R.: Sim, mas... isso agora é extra-legislação. mas eu não seu se no regime jurídico 
anterior... Não. Não falava, também. Foi sempre por iniciativa do (...). Mas agora 
nem os DCs estão representados, não é? 

E.: As pessoas agora já não sentem tantas necessidades, porque a única coisa que as 
motivava era as questões financeiras. Agora têm isso resolvido, de certa maneira. 
Agora, o que é que falta? 

R.: Era as questões financeiras e a questão da acreditação. Como se sabia que o F... 
intervinha na acreditação... 

E.: Agora, a única coisa seria a formação. 
R.: Aí, a formação. Agora, só a formação é a única coisa que nos pode aglutinar outra 

vez. E é pena se não nos aglutina. 
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Siglas 

249 - Decreto-Lei n9 249/92 de 9 de Novembro 
ANPEB - Associação Nacional Professores Ensino Básico 
APPACDM - Associação de Pais, Professores e Amigos do Cidadão Deficiente Mental 
CAP - Centro de Apoio Pedagógico 
CCDD - Conselhos Directivos 
CCFC-CCFCP - Conselho Coordenador Formação Contínua de Professores 
CCFF - Centros de Formação 
CD - Conselho Directivo 
CEB - Ciclo do Ensino Básico 
CEE - Comunidade Económica Europeia 
CERCIS - Cooperativas para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas 
CEs - Ciências da Educação 
CEs - Círculos de Estudos 
CESE - Curso de Estudos Superiores Especializados 
CF - Centro de Formação 
CFAE - Centro de Formação de Associações de Escolas 
CP - Comissão Pedagógica 
CP - Conselho Pedagógico 
CR - Centro de Recursos 
CRSS - Centro Regional de Segurança Social 
DES - Departamento Ensino Secundário 
DESE - Diploma de Estudos Superiores Especializados 
DGEA - Direcção-Geral de Educação de Adultos 
DGEB - Direcção-Geral do Ensino Básico (hoje extinta) 
DGEBS - Direcção-Geral do Ensino Básico e Secundário (hoje extinta) 
DGEE - Direcção-Geral de Extensão Educativa 
DGEP - Direcção-Geral de Educação Permanente 
DLE - Delegação Escolar 
DREN - Direcção Regional de Educação do Norte 
DSPRI - Direcção Serviços de Ensino Primário 
ES - Ensino Secundário 
ESE - Escola Superior de Educação 
FC - Formação Contínua 
FOCO - Programa de Financiamento da Formação Contínua 
FPCE - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
FSE - Fundo Social Europeu 
JIs - Jardins de Infância 
ME - Ministério da Educação 
NAP - Núcleo de Apoio Pedagógico (do PJPSE) 
PIPSE - Programa Interministerial de Promoção do Sucesso Educativo 
PRODEP - Programa para o Desenvolvimento da Educação (financiamento) 
RJ - Regime Jurídico 
RJFCP - Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores 
SASE - Serviço Acção Social Escolar 
SIQE - Sistemas de Incentivos à Qualidade na Educação 
SPN - Sindicato de Professores do Norte 
UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
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