
Guiões Entrevista – Joca 

I Guião de entrevista 

Entrevista nº ________ 

Entrevistado ________   

Nesta primeira entrevista pretendo conhecer um pouco da infância do 

entrevistado e a sua relação com a familia, enquanto criança. Pretendo conhecer um 

pouco do ambiente familiar em que cresceu, os momentos que lhe marcaram mais e a 

educação que lhe foi transmitida por quem o criou. 

 

Infância e Família 

 Onde nasceu? 

 Onde passou a sua infância? 

 

 Por quem era consituído o seu núcleo familiar? 

 Que escolaridade tinham os seus país? 

 Qual a profissão destes? 

 Os seus pais tinham alguma religião? 

 Se sim, tentaram incutir em si a mesma? Como era? 

 E a nível político alguém da sua familia chegada tinha de alguma maneira uma 

ligação à política? Como? 

 Como descreveria as relações sociais dos seus país?  

 Quanto a si, que valores acha que os seus pais lhe transmitiram na sua infância 

que perduram? 

 

 Como eram as relações com os vizinhos? 

 Tinha muitos miúdos onde morava? 

 Brincavam juntos? 



 

 Faziam actividades em familia? Actividades de lazer?  

 Ia ao cinema? Ao teatro?  

 Tinha livros em casa?  

 Os seus pais liam-lhe histórias quando era pequeno? 

 Os seus pais ajudavam-no com os trabalhos de casa? 

 

 Se tem/tinha irmãos, como era a sua relação com ele(s)? 

 Quais as brincadeiras que tinham juntos? 

 

 Quais os momentos marcantes da infância?  

 Enquanto criança como se caracterizaría? Extrovertido? Curioso? Tímido? … 

 Lembra-se do que é que quería ser quando fosse grande? 

 Se tivesse que escolher 3, que objectos marcaram a sua infância?  

 Quando chegou a altura de ir para a escola como é que reagiu? E os seus país? 



 

II Guião de entrevista 

- Escola primária “não tenho assim grandes recordações” 

 - Como era a tua relação com a professora? E com os colegas?  

 - Lembraste do que mais gostavas? A nível de aprendizagem…  

 - Disseste que aprendeste logo a ler, como foi? 

 - Além da bola lembraste que brincadeiras faziam? 

 - Como eram os almoços? 

- Lembraste enquanto criança o que querias ser quando fosses grande? 

- Que relação com o tio Joaquim (padrinho, mas que relação tinham?) ? Era 

irmão de quem?  

- Com que idade começaste e aprendeste a andar na chocolateira do teu pai? 

Alguém te ensinou? Lembraste de algum episódio engraçado que tenhas tido com a 

chocolateira? Alguma vez tiveste uma só tua? 

 

- Lembraste de medos que tinhas? 

- Como é que vendiam o que apanhavam no mar? Ou seja, onde é que o teu pai 

(e tu também) comercializavam o que apanhavam no mar? 

- Com que idade começaste a apanhar amêijoa e a vender para ter dinheiro, por 

exemplo para ir ao cinema? Onde e a quem vendias? Ias sozinho? Nunca foste 

apanhado? 

- Bola ou mar? (Imaginando que era outra vez um miúdo o que escolhias? 

Quando já gostavas de ir ao mar, quando começou o mar a representar para ti 

“liberdade”) 

 



- Como eram os teus pais como casal? 

- O teu pai ensinou-te francês, inglês… Com que idade começou a ensinar-te? 

Como é que ele te ensinava? 

- Quando ias ao mar conheces-te amigos do teu pai? Eram tão “cultos” como 

ele? Como vias isso? Ou como o vês agora? (A sua sapiência, talvez para a época e para 

um pescador não fosse tão “normal”) 

- Os teus irmãos também tiveram a mesma relação que tiveste com o teu pai? De 

ir ao mar por exemplo? E com a tua mãe?  

- Disseste que o teu pai te ensinou muita coisa, e que gostavas muito dos 

passeios que tinhas com ele… do que falavam? Lembraste de algum episódio em 

concreto? 

 

- No 6º ano fazias parte da comissão desportiva, o que fazias lá? Quais as tuas 

funções? Como é que entraste lá? 

- Aos 14 anos trabalhaste numa loja de automóveis nas férias. Continuavas a ir 

ao mar à mesma? E a bola? O que fazias nessa loja? As tuas funções? 

- O que é que o teu irmão fazia depois de ter desistido da escola e antes de ir 

para os EUA? E porque é que ele foi para lá? Como reagiste? 

- Dava aulas de educação física na Tomás Cabreira. Como foi quando 

começaste? Como preparavas as aulas? Tiveste ajuda? Como foi? Como era a relação 

com os teus colegas professores? Algum episódio desse tempo que te tivesse marcado? 

- Desde o 7º ano que foste animador de desportos no INATEL, até quando lá 

ficaste? Quais as tuas funções? O que aprendeste? Como foi essa experiência e o que 

achas que trouxe de importante para a tua vida? 

- Depois começaste a ser também coordenador distrital de voleibol da DGD, 

como é que esta oportunidade apareceu? Que fazias? 

 



- Quando davas aulas na Tomás Cabreira e andavas no magistério, continuaste a 

ir ao mar?  

- Como começaste a namorar com a Isabel…? Foi depois de entrar no 

magistério? Como foi? 

- Como viveste o 25 de Abril? Qual o teu envolvimento no pós 25 de Abril? Que 

influência trouxe para as tuas aprendizagens?  

- O teu pai nunca te deu dinheiro, como é que ele reagiu quando começaste a ter 

dinheiro para as tuas próprias roupas, a vestires-te melhor…? 

- A ideia que me deu é que não gostavas de estudar, mas acabaste por tentar ir 

para a Universidade para economia e depois foste para o magistério e saíste com média 

de 16… Porque achas que isso aconteceu? Quando começou o gosto por aprender? Ou 

pela escola? 



 

III Guião de entrevista 

- A 1º escola em que deste aulas como professor primário (Odeceixe) – Como 

foi essa experiencia? E ao mesmo tempo eras recém-casado, como conciliaram? Como 

foi? 

- Quando é que casaste e como tomaste essa decisão? 

- Como foi o tempo que passaste em Odeceixe?  

- Como era o local onde moravas? O que havia em redor? Como era a tua casa? 

- A Isabel costumava visitar-te? E os teus pais? 

- Será que me consegues descrever um dia “normal”, típico nessa altura? 

- Como eram as aulas?  

- Como era a tua relação com os teus alunos? E com os outros professores? 

- Quais os teus primeiros medos enquanto professor primário? 

- O que aprendeste no magistério que te foi útil depois? Para essa tua primeira 

experiência enquanto professor primário, por exemplo?  

- Que aprendizagens retiraste desse tempo? 

- O que aprendeste como professor? 

- Sentias falta do mar?  

- Qual foi o melhor momento que tiveste nesse tempo? E o pior? 

- Três objetos que caracterizam a tua passagem por Odeceixe. 



 

IV Guião de entrevista 

Ensino Primário 

- Disseste que em Odeceixe organizaste um grupo de alfabetização de adultos. 

Lembraste como é que te surgiu essa ideia? Porque tu sentiste essa necessidade?  

 

- Na tua experiência na ilha da Culatra disseste que te aproximaste “de Paulo 

Freire sem saber”, que o descobriste nessa altura sem o conhecer. De onde achas que 

veio essa sensibilidade? E lembraste quando “conheceste” Paulo Freire? Na altura 

tiveste a noção que já o tinhas “utilizado”? Que os métodos que tinhas utilizado na 

Culatra tinham sido a tua primeira aproximação a ele?  

 

- Dúvida: No teu CV tens que nos anos lectivos 82/83 e 83/84 frequentaste o 

curso de Economia e Gestão de Empresas, foi isso que aconteceu? 

(Não foi em 73 a 75?) 

(Se sim: Porquê? Ao mesmo tempo deste aulas em Alcantarilha e depois no 

Bom João, como conciliaste? Porquê a Economia? Disseste que “ninguém me 

imaginava como professor primário” e tu?) 

 

- Nos anos lectivos 83/84 e 84/85 foste professor de 1º ciclo e professor 

cooperante na Escola Primária do Bom João.  

- Nos anos anteriores tinhas tido a experiência da Culatra que defines como 

“Muita aprendizagem” e depois em Alcantarilha foi “Um choque com a realidade”. 

Como foi  a experiência no Bom João? Como a defines?   

- Que aprendizagens retiraste daí? 

- Que momentos mais te marcaram? 



 

- De todos os locais por onde passaste como professor primário, qual o que te 

fez “crescer” mais?  

- Qual foi o que te deu mais “ferramentas” para depois a Educação de Adultos? 

 

Coordenação Distrital de Faro 

- Aos 31 anos, em 1985 começaste na Coordenação Distrital de Faro da D.R. de 

Educação de Adultos. Como apareceu esta oportunidade? 

- Já tinhas tido contacto com a Educação de Adultos no INATEL, nessa altura 

tinhas consciência disso?  

- Quando foste para a Coordenação Distrital tinhas alguma noção do que era a 

Educação de Adultos? 

- O que fizeste durante esses cinco anos? 

- Nas várias acções e àreas em que foste responsável e te envolveste qual a que 

te marcou mais? Porquê? 

- Que medos tinhas na altura?  

- O que é que achas que “deste” de ti nessa altura? 

- Do que mais gostaste nessa experiência? O que é que mais gostaste de fazer? 

- O que não gostaste nada? 

- Se pudesses voltar atrás o que mudavas, dessa altura, na tua ação? 

- Que limitações existiam nessa altura na Educação de Adultos? 

- Como era o teu grupo de trabalho?  

- Quem eram os grupos, os destinatários, do vosso trabalho? 

- Que pessoas te marcaram mais? 



 - O que é que aprendeste com os Adultos com que te “envolveste”? 

- Achas que aprendeste mais ou ensinaste mais? 

- Que aprendizagens anteriores transportaste para essa altura? 

- O que achas que mudou em ti nesses 5 anos? 

- Como te descreverias na altura como Educador de Adultos? 

- Porque saiste da Educação de Adultos? (Pelo menos da Coordenação Distrital) 

- Um objeto e uma palavra que caraterize essa tua experiência. 

 

- O que é gratificante para ti na Educação de Adultos? E para um Educador de 

Adultos? 

- O que é frustante para ti na Educação de Adultos? E para um Educador de 

Adultos? 

- Professor Primário ou Educador de Adultos? 

 

- A nível das tuas experiências profissionais qual foi a mais desafiante? 



 

V Guião de entrevista 

Análise do Portefólio – O que significa para ti este portefólio? O que pretendias 

dele? Como é que seleccionaste o seu conteúdo? Fala-me um pouco do seu conteúdo.  

 

- O que é que não fizeste que gostaria de ter feito? 

 

Depois da Coordenação Distrital de Faro da Direcção Regional de Educação de 

Adultos foste para o politécnico, para a Escola Superior de Educação da Ualg, trabalhar 

em formação de professores. Porque dizes que esta foi  uma passagem difícil?  

- Como foi durante estes anos o teu percurso dentro da Universidade? 

- Entretaste para supervisionar as práticas pedagógicas, formação para 

professores de 1º ciclo. O que mais gostaste?  

- Esta experiência foi marcante para ti? Sentiste a necessidade de tirar o 

mestrado nesta área (supervisão) por algum detalhe em especial? 

- Como foram os primeiros anos na Universidade?  

- A nível das relações pessoais quais foram as diferenças que encontraste? 

(Relativamente àquilo a que estavas habituado) 

 

- Aulas de Educação de Adultos, o que é que mais gostas nesta disciplina? 

- O que é gostarias de fazer que nunca fizeste? 

- Quais as diferenças entre o Joca que começou a dar aulas na Universidade à 22 

anos e agora? 

- O que é que foi melhor durante estes anos? 

- Que experiência mais te marcou pela positiva? E pela negativa? 



- O que te põe orgulhoso? 

- Como surgiu a oportunidade de ser director de curso? 

- Como foram esses anos? Que experiências mais relevantes? Que funções?  

- O que foi mais difícil para ti a nível profissional? Que desafios tiveste durante 

estes anos?  

- Que pessoas te marcaram aqui?  

- Se tivesses que dar uma palavra a esta fase da sua vida, que palavra escolheria? 

- Se voltasses a trás o que mudarias destes anos? 

- O que é que não fizeste que gostarias de ter feito? 

- O que é para ti a Universidade? 

- Que objecto identificas a estes anos?  

 

 

- Se fosse ministro da Educação, ou algo que lhe desse “poder” de decisão a 

nível de Educação, principalmente de Adultos, o que faria hoje em Portugal? 

 

 


