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Entrevista com o docente FS em 23 de Julho de 2009 

 

CN – Isto é uma coisa simples. Um pouco redundante em algumas perguntas. Pronto a 

primeira pergunta que queria fazer era se acha que está a valer a pena participar neste 

projecto? 

FS – Tá, porque implica que… fazer uma coisa que nós não fazemos que é um bocadinho a 

reflexão (daaahhh) da nossa prática. A reflexão de percurso pessoal e profissional era uma 

coisa que eu ainda não tinha feito.  

CN – Hum, hum. 

FS – Basicamente limito-me a fazer um curriculum e a encaixar coisas no curriculum, agora 

esta … e comecei a fazer algumas ligações com o percurso pessoal e o percurso profissional e o 

que é que isso vai influenciar na minha prática. 

CN – Interessante. Olhe, que aspectos positivos é que acha que estão associados ao projecto, 

ou quais são os aspectos positivos que vê no projecto? 

FS – É um pouco esta fase da reflexão. Obriga-nos a parar e pensar. 

CN – Hum, hum. 

FS – Pronto, e isto é, acho é muito positivo. 

CN – E acha que há outro aspecto positivo que veja, ou acha que este é o fundamental? 

FS – Não, este para mim, para mim é o fundamental. 

CN – Ok. Aspectos negativos, menos bem conseguidos, menos positivos? 

FS – Devido à minha natureza um bocadinho caótica: os prazos. (risos de ambas as partes) Não 

vejo assim nenhum aspecto (pausa) … eu não tenho aquele problema como (hum)… de andar a 

esconder coisas de… segredos ou de … eu não tenho esse problema. Sou perfeitamente aberto 

a este tipo de situações. Portanto, não me causa, não me causa tanto constrangimento como 

eventualmente poderá causar a outras pessoas. 

CN – Acha que neste processo, uma coisa que poderá haver problemática é o facto da pessoa 

se expor? 

FS – É! É! 

CN – E há colegas que têm essa dificuldade? 

FS – Há colegas que têm um bocadinho essa dificuldade de expor algumas das coisas. 

CN – Ok. Sentimentos que associa ao projecto? 

FS – Redescoberta. Redescoberta e reflexão. 
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CN  – São as palavras que usaria. 

FS – São as palavras que utilizaria… 

CN – Em termos de sentimento associa alguma coisa? Se é um sentimento positivo, negativo, 

de alguma ansiedade… 

FS - Não, sentimentos positivos. 

CN -Não, tranquilo. 

CN – Qual é a opinião que acha que os colegas têm sobre o projecto? Qual é a sua percepção 

da opinião deles? 

FS – É um bocadinho essa ideia… tão muito acompanhados com a ideia da reflexão, mas 

existem alguns que têm alguma dificuldade em expor, em expor-se muito. Portanto acho que a 

principal situação é o expor-se perante os outros. Nós temos tido aquelas reuniões onde 

vamos debatendo isso… Falando em grupo de 3 a 4 pessoas numa conversa, numa discussão, 

não há grande problema nisso, agora passar para o papel ou passar para gravação, aí já as 

pessoas se expõem menos. 

CN – Quando fala em gravação, fala nas aulas? 

FS - Das filmagens nas aulas, da autoscopia, por aí não há grande problema, porque ainda 

estamos naquele patamar da conversa entre grupo, ainda se associa muito àquele patamar da 

conversa entre grupo. Agora, a partir do momento em que tem que se passar as coisas para 

papel, portanto (ahmm) acho que aí já é um bocadinho mais oficial. 

CN – Quando diz oficial isso significa o quê? 

FS – Uma pessoa responsabiliza-se por aquilo que está a escrever. 

CN – Acha que o projecto teria o mesmo efeito, o mesmo impacto se não passasse pela 

escrita? 

FS – Não! Não tinha o mesmo impacto. A escrita é o processo final. Portanto aí é obrigatório 

haver não tanto a escrita, mas haver um processo, haver um documento final quer seja ele 

escrito, digital, gravação, portanto qualquer outro …. Este ponto pode não ser um ponto final 

mas pelo menos um apanhado geral num documento, e aí nesse documento é que acho que as 

pessoas têm alguma dificuldade em comprometer-se com algumas coisas que podem escrever. 

CN – Portanto diga-me uma coisa: Não é tanto a escrita em si… (?) 

FS – Não. É o comprometimento com um documento mais oficial. 

CN – Sim senhora…. Qual é a sua opinião da forma como o projecto tem sido conduzido até 

agora? Que aspectos é que acha que se podiam melhorar? Que sugestões é que faria? 

FS – Portanto, numa primeira fase acho que o projecto em termos de organização, a única 

coisa que eu alterava seria – mas isso faz parte da minha natureza – trabalhar mais a nível de 



 

3 

 

fórum social. Portanto, fazer um pouco o apanhado da situação, onde uma pessoa tivesse um 

espaço onde pudesse trabalhar. Mas esse trabalho de partilha não pode ser um trabalho que 

seja iniciado logo nessa altura, porque a grande maioria das pessoas não tem essa cultura, e 

depois aliada à falta de cultura com a falta de tempo não se consegue fazer. Tendo em conta 

aos condicionalismos que nós temos é uma sequência perfeitamente lógica. 

CN – Quando fala num fórum: fala num fórum tipo online; ou fala num fórum de encontro 

mais informal entre colegas… 

FS – Seria interessante as duas coisas. Isso implicaria algum esforço de tempo que não é fácil 

de conciliar. 

CN – O que agradou mais no projecto até ao momento? 

FS – O … A liberdade que nós temos em tratar das coisas. Não ter um guião extremamente 

estruturado. Mas, isso faz parte da minha natureza. 

CN – É uma coisa que lhe agrada. E menos? O que agradou menos até agora? 

FS – Não tenho nada que apontar a este nível. Se calhar haver um bocadinho mais de partilha, 

mas faz parte dos tais condicionalismos, da tal cultura de partilha que infelizmente não existe 

tanto. 

CN – Porque é que decidiu participar no projecto? 

FS – Porque achei que iria aprender alguma coisa com ele. E aprendi. 

CN – Fico contente. Acha que trouxe algum benefício participar neste projecto? 

FS – Sim, fazer um bocadinho uma paragem. E pensar o que é que está para trás e o que posso 

melhorar para a frente. O meu grande benefício acaba por ser este. Se não existisse o projecto 

se calhar só iria pensar nisto se calhar daqui a 5 ou 6 anos ou nunca iria pensar nisto sequer. 

CN – O grupo enquanto grupo ganhou alguma coisa com o projecto? 

FS – Acho que sim. Mesmo em termos de… Havia colegas dos quais não estava tão próximo 

que este projecto acabou por nos aproximar e acabamos por ter ideias muito semelhantes que 

se calhar eventualmente nunca iria acontecer numa conversa de café, num cruzar de 

corredores nunca iria acontecer, e pode dar bases para outras situações, como por exemplo 

aquela ideia do projecto com a PF. 

CN – Não teria surgido se… 

FS – Não teria surgido porque nós cruzamo-nos nos corredores. Não nos sentávamos e 

discutíamos ideias. E afinal até temos ideias muito parecidas.  

CN – Considera  que os colegas (agora mais a titulo individual) ganharam com o envolvimento 

no projecto? 

FS – Eu acho que sim.  
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CN – Acha que está na mesma linha que o Fernando, acha que é diferente de uns para outros? 

Qual é a sua percepção? 

FS – É assim. Da percepção de alguns, lá está das tais conversas informais, poderiam passar por 

um fórum ou poderiam passar pelo menos para haver um registo, mas alguns das tais 

conversas informais, estão na mesma linha que eu. Outros sinceramente… não tenho muita 

opinião…  não tenho muita opinião. 

CN - Porque não se relaciona muito com eles? 

FS - Nem é a questão de não me relacionar com eles; é tema que não vem à discussão, acaba 

por ser um tema que não vem à discussão, enquanto que outros que partilham um pouco mais 

da mesma ideia acabamos por estar a discutir esse assunto. 

CN – Que mudanças é que acha que aconteceram em si como docente ou até a nível pessoal, 

se é que aconteceram, pelo envolvimento que teve no projecto? 

FS – Principalmente a nível da minha procura de actividades de aula. Mudar a minha maneira 

de ser enquanto professor. Nas outras disciplinas mantenho-me… nas outras disciplinas menos 

teóricas que a Matemática eu mantenho-me o mesmo registo. Porque era uma coisa que vinha 

a trabalhar já há algum tempo. Tenho sentido algum desconforto na … principalmente na 

Matemática … como são disciplinas mais teóricas … eu acabo por estar a fazer aquilo que não 

gostava de fazer. Acabo por estar a ser mais directivo. Acabo por estar a ser mais … ser mais eu 

a controlar a aula do que aquilo que queria. (Ahm) Acabaria por ser um processo pela qual iria 

passar mas ao fazer este trabalho se calhar acelerou-me mais este meu mal-estar em relação à 

forma como acabo por estar a conduzir as unidades. 

CN – Isso leva-o a alguma mudança concreta, ou não? Ou ainda não? 

FS – Tem estado a conduzir para algumas mudanças e as propostas para o próximo ano já vêm 

nesse sentido dessa mudança. Portanto libertar-me um bocadinho daquela carga mais teórica, 

trabalhando mais os aspectos didácticos, e os aspectos mais de trabalho concreto do que as 

preocupações teóricas. 

CN – Acha que existe algum benefício a nível institucional com este projecto? 

FS – Sim, sim, isso existe. E digo isto porque (ham) acho que foi  importante… 

(Interrupção) 

CN – Estavamos a falar se acha que existe algum benefício a nível institucional com este 

projecto. 

FS – Existe ou pode existir. Pode servir por exemplor … lá está … como o tal documento … Pode 

servir como elemento de avaliação e de aferição do que está a ser trabalhado nas várias áreas 

da escola, porque só olhando para pautas e para sumários se calhar não temos a percepção do 

que é que se passa dentro da sala de aula. Claro que isto implica que as pessoas se exponham 

um bocadinho mais do que se expõem actualmente. 
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CN – E temos um grupo razoavelmente pequeno comparado com o universo de professores. 

FS – Exactamente. Agora no universo total dos professores já não podiam ser duas ou três 

pessoas a gerir o processo.  

CN – Isto é um trabalho de muita proximidade, é um trabalho muito difícil de gerir. Que 

dificuldade é que acha que tem sentido neste processo? No inicio ou no fim, ou num aspecto 

que foi mais difícil de concretizar? Que percepção teve a nível das suas dificuldades? 

FS – Tentar transpor a tal barreira para a exposição. 

CN – Para a exposição ou seja o tal apresentar-se aos outros? 

FS – Apresentar-me aos outros! 

CN – Sentiu isso na autoscopia? Foi complicado? No portefólio? 

FS – Nas primeiras versões escritas, eu estava a tentar ser um bocadinho institucional demais. 

Se calhar este é um risco que nós corrermos sempre que trabalhamos no portefólio ou num 

documento deste genéro, que é… eu estava a tentar escreve aquilo que achava que as pessoas 

queriam ler. Portanto, isso acabava por ser uma coisa artificial. Portanto, essa foi a maior 

dificuldade de passar, fazer esta passagem de um registo mais institucional para um registo 

mais pessoal. 

CN – Acha que existiu algum momento particularmente difícil e mais complexo neste processo. 

FS – É a gestão do tempo. 

CN – Tem alguma noção das dificuldades que os colegas têm tido? 

FS – Acaba por ser um pouco a gestão do tempo também. A principal ou pelo menos aquela 

que se salienta em todos os elementos. 

CN – Acha que há alguma coisa que se poderia fazer, que eu podia fazer, ou que o projecto 

poderia fazer de modo a minimizar ou eliminar alguma das dificuldades? Tem alguma ideia, 

alguma resposta? 

FS – Eu acho que não se conseguia tendo em conta os condicionalismos … não se conseguiria 

fazer diferente com as condições actuais. 

CN – Que outras condições poderiam existir? 

FS – Estas condições poderiam passar… lá está… a nível de ter um espaço de tempo reservado 

para isto. Agora havendo um espaço de tempo reservado para este tipo de situações e sendo 

este tipo de situações muito livres corremos o risco de não se saber muito bem como é que 

depois se faz a gestão desse espaço de tempo, e voltarmos ao discurso que a gestão do tempo 

é que influi no processo. 

CN - Esse espaço de tempo seria uma espécie de espaço definido, no grupo, um dia uma hora?  
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FS - Um espaço definido, … lá está partindo dos tais fóruns de discussão haver ali um ponto de 

situação mais… mais curto e havendo esse ponto de situação… 

CN – Quando diz mais curto significa o quê? 

FS - Por exemplo, reunirmo-nos meia hora de mês em mês, ou mas pelo menos estarmos ali, 

mesmo que fosse pouco tempo mas pelo menos estarmos ali sentados e durante este quarto 

de hora ou essa meia hora não pensavamos em mais nada senão no portefólio ou no que está 

por trás do portefólio. Agora isto depois implica depois os condicionalismos num grupo de 

duas ou três pessoas isto se calhar é mais fácil de fazer do que num grupo de dez pessoas, num 

grupo de vinte, de cinquenta então isso seria… 

CN – Institucionalizado. 

FS - Institucionalizado. 

CN - Acha portanto que só os workshop em si são limitativos, o ideal seria que entre os 

workshops existissem esses tais momentos informais… 

FS – Eu acho que sim.  

(..)Pelo menos ficaríamos sintonizados naquele registo ou então haver mesmo esse espaço, e 

esse espaço poderia acabar por ser um espaço de livre discussão. 

CN – Já percebi. Não é a primeira pessoa que também dá esta sugestão. Que tipo de apoio é 

que acha que será necessário nesta fase pelo menos até as colegas terminarem o portefólio? 

Há colegas que acham que já consideram que está terminado apesar de acharem que podiam 

fazer melhor mas acham que por agora fica assim, também têm que terminar nalgum 

momento. Deve existir mais algum apoio adicional? 

FS – Não. Eu acho que poderá haver é um apoio posterior. 

CN - Um apoio posterior em que sentido? 

FS – Um apoio posterior mais a nível de tratamento gráfico, ou mesmo de tratamento 

informático da documentação. Neste momento aquilo que todos nós estamos a fazer é de 

acordo com aquilo que nós conhecemos, e de acordo com as potencialidades nós temos 

estamos a transformar aquilo, de certeza que vamos ver diferentes formatos, desde o formato 

de papel até ao formato mais digital. Seria interessante criar num momento posterior, e isso já 

é um aspecto mais de aprendizagem, que era, se depois disto nós pudéssemos ver, aquela 

pessoa fez em papel e porque,  será que não tinha conhecimentos suficientes para passar mais 

informação, ou para passar a informação de outro modo, (ahhh) e haver aqui uma troca de 

aprendizagens, por exemplo, no meu eu quis fazer deforma mais digital, mas tive de aprender 

a trabalhar com um conjunto de ferramentas que não sabia, e preparei-me com duas ou três 

ferramentas que achava que resolvia o problema, e quando cheguei à altura da 

operacionalização aquilo não servia. Se calhar é um pouco passar esta experiência. Ou seja, eu 

já fiz isto e estas são as limitações. Portanto, quem quiser vir atrás … estamos num processo de 

aprendizagem. A pessoa já não pecisa de ir para aquele caminho se tiver já esse apoio, se 
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calhar outras pessoas fizeram noutros molde e eu também aprenderia como poderiam ser 

esses moldes. 

CN – Em relação aos outros colegas e conhecendo as dificuldades, acha que há alguma outra 

coisa que se possa fazer para resolver as situações mais difíceis, minimizá-las, ou eliminá-las? 

FS - Isso teria de existir uma equipa de suporte diferente do que existe. Teria que existir, por 

exemplo, alguém mais dedicado a esta parte de produção. Para acompanhar a própria 

produção os aspectos mais técnicos, não é a nível de conteúdo é a nível de forma. 

Eventualmente existir alguém que “OK, eu queria por o portefólio desta forma é possível, não 

é possível? Que instrumentos é que eu uso? O que é que eu posso fazer? Será que eu consigo 

fazer? Também é um bocadinho…  será que  tenho tempo para fazer?” Vamos voltar outra vez 

a batalhar no tempo.  Será que tenho tempo para fazer esta aprendizagem para depois 

produzir desta forma? Portanto é um pouco neste… é um pouco nesse registo mas  isto 

implicaria uma equipa mais alargada. 

CN - Faz sentido também.  Tem algum comentário que gostaria fazer sobre este processo? 

FS – Não. Tem sido um processo engraçado. 

CN – Pronto, obrigada. 

 


