
Entrevista com a docente PS em 15 de Julho de 2009 

 

 (RISOS) 

CN: Isto é uma conversa sobre o projecto Portefólio de Docência, como não podia deixar de 

ser e portanto é (…) perceber um bocadinho o que é a tua percepção do projecto e  o impacto 

que pode estar a ter ou não, em ti e nas pessoas que participam. A primeira questão tem  a ver 

com isto. 

CN: Esta a valer a pena ou não participar neste projecto? 

PS: (RISOS) Está a valer a pena, está! Ainda está a valer a pena.... E, está a valer a pena porque 

é um projecto que implica mudança pronto, isto é o que eu sinto. Sinto que isto implica 

mudança nas nossas práticas basicamente (pelo menos na minha), e uma mudança para 

melhor, dado que nós estamos todos contextualizados nas alterações de Bolonha, temos que 

mudar as nossas práticas, nomeadamente,  os métodos de ensino e aprendizagem. No meu 

caso em particular, está a fazer com que eu interiorize um bocadinho melhor o que se 

pretende com as novas metodologias de trabalho e a fazer um esforço para alterar, também, 

essas minhas práticas. Portanto, esta a valer a pena na medida que me esta a alertar. Agora, 

eu não estou ainda a conseguir fazer as coisas que eu acho que têm que ser feitas, mas estou a 

tomar consciência que vou ter, efectivamente, que fazê-las. Basicamente, acho que vale a 

pena. Mexe com as pessoas, mexe com dinâmicas internas, obriga-nos a estar mais atentos ao 

que está a acontecer à nossa volta… isto seria um aspecto positivo. 

CN: Há algum outro aspecto positivo que vejas no projecto? 

PS: Outro aspecto positivo que eu vejo é nós deixarmos de estar tão fechados sobre nós 

próprios e podermos partilhar com os colegas. E, partilharmos as nossas inseguranças, as 

nossas dificuldades, as nossas dúvidas… ouvirmos as dificuldades dos outros faz com que a 

pessoa não sinta tantos receios de se expor. Eu acho que isto era uma das coisas que acontecia 

na cabeça de quase todos…na minha acontecia. Tinha um bocado receio de “ o que é que vão 

achar de mim?”; “o que é que vão achar disto?” Porque eu tinha consciência que não fazia 

tudo bem! Mas os outros não sabem como é que eu faço… e, portanto, a partir do momento 

que eu entrei neste projecto, eu sabia que teria que me expor. O que foi interessante é que eu 

acho que toda a gente deve ter sentido a mesma coisa e toda a gente teve os seus receios… 

porque eu sinto que ao longo do projecto tenho vindo, gradualmente a ser capaz de falar mais 

do que eu faço e com mais colegas, do que inicialmente. E sinto isso em relação a todos os 

outros. Alguns que ainda não falaram comigo sobre isso e eu também ainda não falei com eles 

(risos). Mas a grande maioria… pessoas que eu não esperaria, inclusivamente, que falassem. 

Isto resulta na mais-valia do projecto. Portanto, deixar a pessoa mais descomprometida e 

sentir que isto não é uma avaliação, no sentido punitivo é… no fundo é uma mudança de 

práticas só. Tanto que há novos instrumentos de trabalho para mudar as nossas práticas e esta 

a ser uma coisa natural. 

CN: Mas há obviamente outros aspectos menos positivos. Quais achas os aspectos qe 

consideras negativos do trabalho? 



PS: Os aspectos… eu não acho que sejam negativos Clementina, a sério…  eu acho que os 

aspectos são: eu acho que têm a ver com o tempo, por exemplo se eu fosse fazer um novo 

portefólio para o próximo ano, eu acho que o faria de uma forma muito mais consciente, mais 

bem feita e iria apetrechar-me de outra forma. Acho que para já nós não estávamos… eu 

pessoalmente não estava a pensar fazer um portefólio de docência. Não foi uma ideia minha! 

Foi uma ideia do exterior que eu aderi por razões afectivas em primeira mão (isso também é 

importante). 

CN: (…) 

PS: Essas foram em primeira mão e depois vêm as outras. Se calhar se viessem as outras, 

viesse primeiro uma necessidade profissional, teria sido menos difícil. Isto para falarmos dos 

aspectos negativos mas não foi primeiro foram as componentes afectivas e , depois vem o 

perceber que isso  faz-me envolver no projecto porque é uma amiga, porque também acho 

que é importante… depois perceber a importância disso no meu trabalho. E, quando eu 

começo a perceber a importância disso no meu trabalho, entro um bocadinho em pânico 

porque percebo que eu estou a fazer muitas coisas mal feitas. E o tempo é muito pouco para 

eu fazer como gostaria ou como acharia que deveria fazer. E portanto eu sinto que me estou a 

expor duplamente porque estou a fazer um documento em que, acima de tudo está a por em 

causa uma série de coisas que eu faço sem encontrar grandes soluções para já. 

CN:  Ainda não as encontraste mas já as identificaste. 

PS: Eu já as identifiquei mas não consegui ainda fazer alterações de fundo. Fiz pequenas 

alterações no meu portefólio e já há pequenas alterações que eu acho que são muito 

importantes e que valorizam muito o meu trabalho. Valorizam mais o meu trabalho e são uma 

mais-valia para os alunos. Mas as grandes alterações de fundo, eu olho agora e, praticamente 

já fiz o portefólio mas que eu não fiz o que era… o que era importante eu não fiz! 

CN: (…) O que poderia ser importante ou que tu tinhas consciência que tinhas que fazer 

PS: Exactamente! Porque também o tempo foi muito curto… o tempo foi muito curto e isso foi 

uma aspecto negativo e eu acho que se nós tivéssemos agora um ano (pausa) próximo ano 

para agarrar, na mesma disciplina e, trabalhá-lo de uma forma diferente, talvez conseguisse 

perceber até que ponto isto mudou ou não mudou as nossas práticas.  Porque uma coisa é 

aquilo que eu reflicto, uma coisa é aquilo que eu digo, uma coisa é aquilo que eu escrevo… e 

agora eu até mudarei uma série de coisas que eu acho que tenho como lacuna.  Agora como é 

que… agora tudo depende de mim, se vou ou não vou alterá-las. Portanto, não há um 

elemento regulador não há nada que (reflexão)… regulador sobre se eu fiz ou se não fiz as 

alterações que me proponho. Agora tudo depende de mim. E, também não sei (isto é outra 

parte negativa), também não sei se o que foi feito até agora, é suficiente para levar as pessoas, 

ao próximo ano lectivo, fa azerem exactamente como devem fazer. 

CN: Portanto, isso significa que o projecto não deveria ou não pode ter a duração de um ano. 

PS: Pois, eu acho que não.  

CN: Também tenho essa percepção… 



PS: Também acho eu não… para ser eficaz, acho que não. 

CN: Exactamente. Portanto, o projecto terá que ter continuidade. 

PS: Eu acho que sim… é! 

CN: E vês mais aspectos negativos no projecto, portanto o tempo é demasiado pequeno para 

se conseguir concretizar as mudanças mais significativas. As mudanças que foram feitas serão 

mais superficiais. 

PS: É… Sim… exacto! 

CN: Eu acho que a grande mudança é a nível da consciência daquilo que não esta bem e do 

que é que pode mudar. 

PS: Exactamente, exactamente. 

CN: Era preciso mais tempo para essas mudanças.  

PS: É,…é! 

CN: Olha e que sentimentos associas ao projecto? Que sentimentos é que tu tens quanto a 

esta experiência até agora, no que fizeste, na relação com os colegas, tudo… com tudo, os 

workshops, na própria construção do portefólio… 

PS: Olha o sentimento, é sempre mais-valia. É sempre o sentimento positivo e de mais valia. 

(pausa) um bocadinho… é um sentimento de que… de alguma frustração… de alguma 

frustração também porque (reflexão)  acabo por sentir, que não consigo dar resposta às coisas 

que eu tenho vindo a aprender. Porque eu tenho aprendido… é um sentimento de mais-valia 

porque tenho aprendido coisas. E isso tem  sido o mais importante… aprendido com os 

workshop… coisas muito…os workshops têm sido muito bons, porque as varias áreas que nós 

temos focado tem sido interessantes, o facto de termos visionado as aulas dos colegas e as 

nossas e, sentirmos que há uma troca de opiniões saudável , que há uma critica saudável, 

também é bom…portanto, o sentimento de base é de uma mais valia. Mas, ao mesmo tempo, 

também fica um bocadinho de frustração porque a pessoa sente que, no meu caso em 

particular, talvez tenha sido de facto, ter de passar para o papel… estou muito emperrada na 

escrita e daí a tal frustração. Nem sempre consigo expressar aquilo que eu digo, aquilo que eu 

penso, aquilo que eu faço.  

CN: Continuas na expectativa que cada vez conseguir fazer mais mudanças do que aquelas 

que… 

PS: Exactamente. 

CN: A frustração vem um bocadinho daí também. 

PS: Vem daí porque não sei como. Eu acho que tenho dificuldade em gerir o tempo. Eu acho 

que não consegui gerir o tempo ou acho que reflecti demasiado tarde e quando estou a pensar 

que vou fazer, já terminou o período em que eu podia fazer. Aliás, eu estou exactamente a 

fazer agora as reflexões finais do meu portefólio. E, estou exactamente no ponto da gestão do 



tempo, que eu acho que é uma lacuna minha. Mas, eu também acho que se eu giro mal o 

tempo é porque não planifico bem as coisas. Se as planifiquei, eu tenho que… eu tenho que 

gerir o tempo. Há uma planificação para aquele tempo, eu tenho que o cumprir. E, de facto, eu 

acho que isto… o não ser capaz de gerir o tempo, não ser capaz de o ter planificado, faz-me 

sentir  que isso está tudo muito, muito embrulhado ainda. Não… 

CN: Ok! Olha que palavras é que tu usarias para descrever a experiência que tens tido? 

PS: Que palavras? 

CN: (…) 

PS: Só palavras… Olha, bom… palavras soltas, termos…são termos, palavras são termos 

(reflexão) Angústia, competência, reflexão, solidão (risos) acho que isto é muito solitário 

apesar de tudo…partilha, que também há muita partilha… 

CN: (…)O que é que achas que os colegas pensam sobre o projecto? 

PS: Eu vou falando com alguns, não é… isto é a parte boa, tenho vindo a falar com alguns (…) é 

que (…) há gente que esta assim tipo: “Eh pá,  não vou conseguir fazer mais, vai mesmo assim 

e acabou!” É  a sensação de que, toda a gente sente que podia faze-lo… toda a gente 

(hesitação) algumas pessoas… porque há aqueles que (…) um pouco mais mas, neste momento 

o sentimento que tem é: “também não quero fazer mais, não estou com energia para 

despender mais” Mas, não é… mas, também isto não significa que (…) porque toda a gente 

está contente, sente que fez alterações, que melhorou! Só que ao mesmo tempo, neste 

momento também já não há espaço mental para… 

CN: Investir mais… 

PS: Para Investir mais! 

CN: Mas dentro do processo e no projecto no seu conjunto, (…) 

PS: Algumas pessoas, não é toda a gente, algumas pessoas como eu… o primeiro aspecto 

afectivo foste tu que pediste… mas acho que neste momento isto já está em segundo plano. 

Toda a gente está muito satisfeita, porque percebe que isto foi uma forma de repensarmos a 

nossa prática, de melhoramos o nosso trabalho. (…) justiça seja feita (risos) e ,até acho que 

conseguiste muito bem. Acho que conseguiste  muito bem… não foste (…) gosto de ver outras 

coisas (…) nós sentirmos que éramos nós que estávamos (…) gosto daquilo que eu acho que 

todos nós temos que fazer nas nossas aulas, ias dando indicadores, eras muito estruturada, 

davas muito apoio em termos de material. O facto de teres promovido vários workshops nos 

momentos certos e oportunos faz -nos estabelecer prioridades e isso é muito importante, 

porque afinal nós professores (…) achar que o grupo chegava agora, estavas a pedir a toda a 

gente que se queriam continuar no projecto e que então, iríamos avançar no próximo ano 

(risos), ninguém tinha feito nada. É a percepção que eu tenho, começando por mim. Portanto, 

tu foste definindo metas, mas sem seres impositiva. Tu deste espaço às pessoas, mas ao 

mesmo tempo ias dando orientações, ias facultando material, que obrigatoriamente as 



pessoas tinham que o  trabalhar, senão tinham que se questionar “o que é que eu estou aqui a 

fazer”, mais vale dizer não vou estar no projecto, tinham tudo para fazer. 

CN: (…)  

PS: Acho que as tecnologias (…) e quando por exemplo, uma coisa que eu acho que foi muito 

fraca, foi o visionamento geral, ouvíamos mal e, eu acho que se perdeu muita coisa (…). 

Sempre que tinhas material dos colegas, disponibilizavas, promovias encontros entre as 

pessoas, mesmo sem estares presente, criavas um ambiente facilitador, de nós podermos 

trabalhar, não (…) a informação foi sendo muito estruturada. Portanto, eu acho que a única 

coisa que falhou um bocadinho, foi efectivamente os visionamentos das coisas (…) e o tempo. 

Foi tudo muito (…) neste projecto, até ao momento.  

CN - O que é que te agradou mais no projecto até ao momento? 

Agradou me muito, agradou muito muito a partilha. Agradou muito ver como as outras 

pessoas faziam, porque para já levou me a aperceber me melhor como é que eu funciono e, a 

comparar me com os outros que são meus parceiros é muito importante. E não comparar no 

sentido “ai ele faz pior ou melhor que eu, olha, ele faz assim, olha que engraçado “, eu se 

calhar também posso fazer. Só o facto de ver os outros sem ter medo que os outros vissem o 

que eu fazia também. Nunca tive esse receio porque achei sempre “eu faço o melhor que sei, 

mas certamente posso fazer melhor” e aprendi imensas coisas. O mais importante foi mesmo 

ver como é que os outros fazem, acho que foi assim o mais (…). Lá no portefólio, eu escrever 

uma série de outras coisas, que é muito importante planificar e (…) que é muito importante 

reflectir, mas eu acho que o partilhar as coisas com (…). O que me agradou menos, mas que 

tem a ver com a minha personalidade, que (…) eu própria não ter, o que me agradou menos 

está directamente relacionado comigo. Acho que tenho capacidade de avaliar, de avaliar o 

meu trabalho ou o de outra pessoa, perceber as lacunas, perceber o que está bem e pode ser 

melhorado, o que não está bem e pode ser alterado. Penso que entendo como é que o devo 

fazer, mas depois eu tenho dificuldade em (…) o que me desagradou mais, porque (pausa) eu 

fui igual a mim mesma. Aliás (pausa), fui igual a mim mesma, em que eu digo e reflicto isso 

também no portefólio, em que eu em vez de dizer como é, em vez de fazer, vou dizendo como 

é que devia fazer. E eu acho que eu tenho que mudar isso em mim. E não é como é que eu 

devia fazer, é fazer e depois ver… 

CN: Exacto e como é que terias percebido como é que tinhas que fazer se não tivesses feito? 

PS: Não sou tão inteligente como eu pensava… isto agora (risos), pois não, não tinha 

percebido, agora é que eu percebi. 

CN: Aqui também, já me disseste, já me respondeste de alguma forma a isto, mas é um 

bocadinho para tentar sistematizar. Porque é que tu decidiste participar… 

PS: (…) eu já disse, mas se calhar não disse completamente: 1ª coisa foste tu que pediste, 

pediste não, convidaste -me, falaste- me no teu projecto de doutoramento  e este projecto 

implicava trabalhares com pessoas , que têm a ver contigo, não é? E não gostas de fazer só 

coisas (…) de fazer com os outros Eu percebi que era para fazer com os outros também 

(pausa), isto foi a primeira motivação. A segunda motivação, foi eu sentir que precisava de 



abanar um bocadinho a minha prática, ou seja, eu gostava e preciso, não é, precisava mas de 

facto eu até estava muito quieta também a fazer as minhas coisas com alguma rotina, 

tranquila, e a repetir essas rotinas com esta pequena alteração, com aquele pequeno 

reajustamento, sabendo que há coisas que eu tenho que melhorar, mas (pausa) até nem 

considerava que estava tão mal quanto isso e podia ir caminhando sozinha, da forma como 

sempre fiz. Mas também já sentia que era preciso mudar algumas coisas, sentia necessidade 

de mudar do ponto de vista das metodologias do trabalho do (…). Tenho vindo a sentir isso de 

há 2 ou 3 anos para cá, de uma forma mais intensa e isto foi uma oportunidade de facto de eu 

melhorar as minhas práticas, de uma forma orientada, acompanhada, não é?, estruturada, e 

acho que só tinha a ganhar, portanto, não, (…) se o projecto continuar acho que só tenho é a 

ganhar. 

CN: Então achas que o grupo ganhou alguma coisa com este projecto? 

PS: Acho que ganhou, eu acho que o grupo ganhou, olha, o grupo tinha digamos que dois sub 

grupos de pessoas, digamos, que estavam mais próximas do ponto de vista afectivo, porque 

estão há muito tempo (…) e conhecem- se mais e outros que estando há algum tempo ou 

menos tempo era um grupo, digamos, que haviam 2 sub grupos, um mais homogéneo em 

termos de tempo e de formas de estar e outro mais heterogéneo. E o que é que acontece? Eu 

acho que houve uma…Apesar destes grupos e eu falo em sub grupos porque foram patentes, 

mas houve um entrosamento entre estes dois sub grupos muito interessantes, que fez com 

que as pessoas se aproximassem. Nota- se uma diferença significativa no tratamento, na 

proximidade e acima de tudo falarem de coisas teóricas das suas aulas que não passaria pela 

cabeça… A mim não me passaria pela cabeça, que eu falasse sobre isso há 1 ano atrás, ou há 2 

anos atrás. Este ano até nas brincadeiras fala-se de  coisas de trabalho que no remetem para 

isto que vimos naquele workshop ou naquela imagem que vimos e é engraçado isso. Acho que 

isto que eu ganhei eles ganharam também e podem ter ganho outras coisas também. 

CN - Que mudanças é que consideras terem acontecido na sequência do teu envolvimento 

neste processo? 

PS – Grande mudança… isso é muito complicado mas a grande mudança …mas eu digo isto 

porque a grande mudança (e eu tenho pensado nisto) tem a ver com o assumir compromissos. 

Eu tenho dificuldade em assumir compromissos. E assumi alguns compromissos comigo. 

Comigo… eu quando falo em assumir compromissos é comigo. Se me comprometer com os 

outros e digo que faço, faço; se digo não, não. Esses compromissos são fáceis. Agora há 

compromissos que assumo comigo, e assumi um compromisso comigo e foi este projecto que 

me fez assumir esse compromisso de alterar muitas coisas da minha prática e que … e acho 

que essa foi a grande mudança o ser capaz de assumir esse compromisso, porque eu ao  

assumi-lo tenho que cumprir. E até aqui eu vou dizendo “vou depois” , “vou depois”, eu tenho 

esta intenção fazer e acabo por não ser consistente. 

 

CN - Achas que se fizéssemos este mesmo processo mas que não tivéssemos que materializar 

nada, que não tivéssemos de fazer um portefólio, que não tivéssemos que escrever... os 

resultados seriam os mesmos, faria alguma diferença? 



PS - Faz toda a diferença. Por exemplo há bocado no meio da nossa conversa quando tu me 

dizias “ah mas isto é a primeira etapa” eu tenho essa percepção porque eu acho faço muitas 

coisas mal mas não sou burra. E eu estava a escrever as reflexõeses finais, ainda ontem, e 

estava com muito cuidado naquilo que escrevia porque aquilo que se escreve tem um peso 

diferente daquilo que se diz. Há lá uma parte em que eu disse, por outras palavras, isto que 

dissse agora: eu sinto que tenho uma obrigação de alterar uma série de coisas e hesitei se 

devia ou não escrever porque acho que aquilo que está escrito é para ser feito e tinha a 

perfeita consciência de que  se escrevesse ia continuar neste projecto apercebi-me que ele não 

iria ficar por aqui porque se ficasse por aqui não estava concretizado. Isto só para te dizer que 

o facto de escrever é muito importante a dois níveis:  organiza o pensamento, clarifica  ideias e 

também faz com que assumamos responsabilidadades que na verdade (….) ajuda a pensar e  a 

assumir. 

CN - Consideras teres tido alguma mudança na sequência do teu envolvimento neste 

processo? 

Houve mudanças em mim, e houve mudanças nos colegas e até … Há apectos estruturais que 

não considero que mudem. Por exemplo, um docente diz é autoritária, sou autoritária por 

formação porque me ensinaram mas… 

O GF diz que é assim e que depois vai esticando… alargando a corda. Quando eu digo que ralho 

com eles e que digo disparates mas é porque gosto deles mas é a forma que  eu tenho de… de 

levar a que eles esejam com atenção  eu acho que isto é estrutural e acho que isto não muda 

mas há outras coisas que podem melhorar.  

Toda a gente melhorou, eu acho que toda a gente melhorou. 

CN - Achas que  

PS - Pois claro que acho. Há bocado quando falaste dos motivos porque é que a pessoa se 

tinha envolvido no proejcto eu disse que me tinha envolvido por razões afectivas e depois 

porque quero melhorar e depois porque a nível institucional (esqueci-me dessa parte) também 

é importante as pessoas mexerem-se no sentido de melhorarem, trabalharem mostrarem que 

fazem coisas que estão envolvidas e empenhadas. 

Mais consciência, a posição que eu tenho dá-me mais consciência disso, mas se a pessoa 

estiver minimamente informada não é preciso ler muito, basta ligar o telejornal percebe que 

hoje em dia as pessoas para manterem o seu local de trabalho não têm só que trabalhar, 

cumprir os horários e fazer a sua parte, têm que se aperfeiçoar, têm que se mexer, têm que 

evoluir, senão outros vêm para o nosso lugar, é mesmo assim. Outros aprenderão a fazer 

coisas diferentes, não sei, temos que melhorar. 

CN - Existirá algum benefício a nível institucional? 

PS – Então quando nós não somos de confiança e não temos qualidade;  se os docentes não 

são de confiança, se não têm qualidade, não temos alunos.  Não é? Como é que as pesoas 

podem confiar em nós se nós não melhoramos, se não soubermos fazer bem as coisas, se não 

acompanharmos o que neste momento se tem que fazer … Nós só conseguimos dar resposta 



à… eu nem sei como hei-de dizer.  O contexto social do ensino superior é diferente, é muito 

diferente de há uns anos atrás; estavas muito preparada para o ensino superior de há uns anos 

atrás; ora se nós também se não nos preparamos, não nos formamos,  para receber aqueles 

alunos e para podermos lidar com estes contextos tão diversificados, não és um bom 

professor. Não sabes mexer no computador mas tens que introduzir os sumários no 

computador ou tens que dar aula on-line porque é a única forma que tens, tu tens que 

aprender, se não aprendes o teu próprio local de trabalho está em risco vem outra pessoa 

substituir-te ou vais para a secretaria ou vais para contínua (RISOS), não é? 

CN –  Existe alguma coisa particularmente difícil ou mais complexa que tenha sido 

PS – Eu já te falei a escrita, meu Deus a escrita. A escrita é muito difícil. Não senti esta 

dificuldade que eu senti na escrita  

 

(Não se percebe o restante pelo que não se transcreve) 

 

 


