
Entrevista com o docente GF em 23 de Julho de 2009 

 

CN – a primeira pergunta que queria de fazer é se acha que está a valer a pena participar neste 

projecto? 

GF – Está a valer bastante a pena porque sendo eu um neófito como sou nestas andanças 

lectivas (hammm)… eu, eu iniciei esta actividade lectiva há dois anos e meio e caí um pouco 

desamparado num meio que é um meio altamente profissionalizado e exigente e eu não tinha 

senão a experiência do ouvinte, do aluno, do discente. E portanto, eu caí assim um pouco 

desamparado na actividade que tem sido útil para compreender melhor exactamente quais os 

limites daquilo que é (humm) …, quais os limites daquilo que são … daquilo que é o exercício 

normal de uma actividade docente, e como ela se deve caracterizar e como ela se deve 

desenrolar. E nesse sentido tem sido utilíssimo porque eu tenho aprendido bastante (haa) 

curiosamente aquilo que eu tenho aprendido nem sempre consigo por em prática (riso)… 

CN – ainda … 

GF – mas ainda … 

CN – ainda … 

GF – ainda … mas mas tem sido, tem sido bastante útil isso tem, sem dúvida que tem. 

CN – olhe … quais os aspectos positivos que o projecto tem? 

GF – bom para já  aquilo que me proporciona pessoalmente que é poder aceder a um conjunto 

de opiniões e poder partilhar a experiência de colegas docentes que têm muito mais 

experiência do que eu, e isso ajuda-me a tentar compreender outros lados daquilo que é a 

actividade docente que eu desconhecia totalmente. E … e até do ponto de vista do percurso 

pessoal é algo que me é altamente útil também, porque eu chego à actividade docente com 

quarenta anos, e portanto trago da vida profissional e da minha experiência como homem 

toda uma série de coisas que não estando directamente relacionadas com a actividade 

docente acabam curiosamente por ser úteis também para o desenvolvimento dessa 

actividade. (haa) No que diz respeito a coisas concretas: à forma como faço a gestão das 

minhas aulas; à forma como interajo com os alunos; à forma com eu tou com o corpo discente;  

reflectem muito mais aquilo que é o meu percurso de vida e a minha experiência profissional 

noutras áreas do que propriamente daquilo que é uma actividade lectiva de um docente que já 

tivesse vinte anos de sedimentação, coisa que não tem. Portanto, o que (arrasto de palavra) 

nem sempre indo ao encontro daquilo que é o respeitável na actividade de um docente. Acaba 

por num certo sentido ser enriquecedor, se me é permitida a imodéstia … [CN- huhum], 

porque não (hamm)  não faço esforço nenhum para fugir a uma espécie de circuito fechado de 

um geradão próprio de um professor, mas acabo sempre por, por me relacionar nas aulas e 

com os alunos de uma maneira que, eventualmente, não é a maneira mais correcta até, mas 

que tem produzido bons resultados nalgum nível. Tem produzido bons resultados. Tem sido 

muito útil. Gosto de ouvir os outros. 



CN – Tem mais algum aspecto positivo no projecto ou acha que esse é o fundamental porque 

pronto tem uma perspectiva sua de enriquecimento? 

GF – Não, mais nada. O que eu tiro … o que eu tiro sobretudo é o meu enriquecimento pessoal 

e profissional e depois como sabe somos todos tão limitados em termos de poder 

disponibilizar tempo para reflectir naquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, tal é o excesso de 

ocupação e tal é a forma como estamos absorvidos no trabalho, muitas vezes não temos 

tempo para pensar sequer naquilo que estamos a fazer. Portanto, estes momentos são bons 

para fazer uma pausa, e para pensar exactamente se as coisas estão a correr como deviam 

correr e se estão, se estamos a fazer as coisas que devíamos fazer. É mais … é mais sobre udo 

uma perspectiva egoísta (riso) de enriquecimento pessoal. 

CN – Muito bem! E os aspectos negativos. Que aspectos negativos vê neste projecto ou menos 

conseguidos? 

GF – Não vejo, a não ser uma disputa que tenho interior (hamm) em relação (hamm) ao 

próprio conceito de portefólio. 

CN – Então? 

GF – Porque faz todo o sentido a forma como tem vindo a ser organizado e apresentado todo 

este assunto do ponto de vista da docência, que é disso que se trata obviamente. Do ponto de 

vista da discência, do ponto de vista dum aluno, um portefólio eu continuo a entender (haa) e 

admito erradamente, mas continuo a entender que um portefólio para para um discente, para 

um aluno é uma coisa um bocado diferente. (Hamm) Se quisermos seguir (haa) rigorosamente 

aquilo que é o disposto no tratado de Bolonha e na grande reforma do ensino a todos os 

níveis: como a níveis de organização de conteúdo e de tempo lectivo desses conteúdos, o 

portefólio não é a penas uma cadeira de opção. É muito mais do que isso: é um complemento 

de formação que o aluno deve ser estimulado a procurar noutras áreas, inclusivamente nas 

áreas que não são as áreas originais de formação do aluno. Isto é um sistema que se utiliza há 

muitos muitos anos sobre tudo no meio universitário anglo-saxónico e que o individuo …  

CN – … refere-se à disciplina de portefólio 

GF – exactamente, exactamente, exactamente do individuo poder procurar uma licenciatura 

que até qualquer relação directa ou aparente com aquela que está a seguir ou a estudar. O 

que tem interesse porque tem curiosidade e o que quer saber, porque quer aprender sobre 

uma determinada área. E essa flexibilidade tem de ser total. E tanto quanto nos for possível a 

nós enquanto professores estimular estimular o aluno que tem interesse em frequentar uma 

disciplina, uma cadeira, numa área bastante distinta daquela que é a sua formação original. Eu 

acho que isso é não só é enriquecedor para o aluno como para todo o processo de ensino, de 

aprendizagem porque isso abre porque isso abre abre e responsabiliza também mais os 

docentes. Mas abre todo um espectro de possibilidades que são (hesitação de palavras) muito 

mais enriquecedoras. Agora, não tenho qualquer objecção no que diz respeito ao portefólio de 

docência que consigo percebê-lo perfeitamente - o que é, e onde está situado e quais os seus 

objectivos. 



CN – Diga-me uma coisa … Acha 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, terim o mesmo efeito? 

GF – Não, não! (risos + expressões) As palavras voam, os escritos ficam. Não. Tem de… tem de 

haver um registo. Tem de haver um registo não para memória futura, tem de haver um registo 

físico, porque o registo físico escrito (hamm) obriga também a uma sistematização do 

conhecimento e apela a um poder de síntese que é sempre necessário e útil nestes processos. 

E isso é de uma enorme utilidade, de uma enorme utilidade, porque ao escrever  organizamo-

nos  e não poderia ficar uma coisa no ar sem… sem…  sem sequência e sem fundamento. A 

parte da componente do contributo escrito é fundamental para uma coisa destas. 

CN – …. (comentário) 

CN – Que sentimentos é que associa ao projecto? O que resulta disto? 

GF – Sentimentos e não emoções, não é? Sentimentos … (pausa) para mim é sobretudo 

descoberta. E a descoberta tem sempre, traz sempre consigo o fascínio e a dor. Mas é 

descoberta. É um processo de descoberta. 

CN – Quando fala em dor, pensa em que tipo de dor? Ou a dor pelo quê? 

GF – Porque muitas vezes o fascínio positivo que a descoberta exerce em nós é de tal maneira 

grande que muitas vezes ficamos arrependidos de não termos descoberto as coisas mais cedo. 

(riso) Mas acho que as coisas acontecem quando estão reunidos as condições para 

acontecerem. Tudo isto tem sido um processo de descoberta e está a ser muito gratificante 

nesse sentido, porque eu tenho de facto muito a aprender nesta nesta profissão que eu 

abracei há coisa dedois anos e meio. E tem sido tudo um processo de descoberta. 

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

GF – A percepção que eu tenho e eventualmente serei demasiado parcial em completo. Mas a 

percepção que eu tenho é que todos os colegas estão a gostar e estão bastante empenhados 

no projecto, não fora a situação de todos estarmos muito quartados em termos da gestão do 

nosso tempo pessoal que nos priva de seriamente e com mais profundidade participar num 

projecto desta natureza. 

CN – Sim senhora . 

CN – Como é que acha da forma como o processo foi conseguido até agora? Que aspectos 

poderiam ter sido diferentes: melhorados; modificados? Que sugestões faria? (Tipo uma coisa 

parecida?) 

GF – Seria sempre (hamm)… A única solução que eu poderia fazer é algo que é externo ao 

projecto e que é externa à pessoa ou às pessoas que gerem e participam no projecto, que é 

precisamente esta ausência de disponibilidade de tempo para de facto quando eu digo parar é 

parar mesmo. Parar, reflectir e talvez num período mais próximo tempo podermos todos 

dedicar mais do nosso tempo a um projecto desta natureza. 



CN – Quando diz “mais próximo do tempo” refere-se a quê? 

GF – A não ser tão espaçado por exemplo num ano lectivo. Porque na prática o nosso ano 

lectivo está dividido em dois semestres. E nós acabamos por fazer a mesma coisa no primeiro e 

no segundo semestre. O tipo de trabalho que fazemos embora possam variar os conteúdos, as 

cadeiras e os alunos e o publico alvo, mas o procedimento pra pra para um professor é mais ou 

menos semelhante. E se houvesse tempo e disponibilidade para parar, reflectir, discutir, 

pensar tudo tudo isso, eu acho que a informação estando mais congregada também seria 

mais… mais útil. 

CN – Deixe-me ver se eu percebi. Sugere que seja mais compactado tipo em vez de ser um 

ano; ser semestre; ou tá a sugerir que entre encontros tipo workshops como temos feito 

houvesse mais encontros? 

GF – Se houvesse mais encontros e mais compactados num período, num semestre. 

CN – Não estender tanto!? 

GF – Não estender tanto, não estender tanto, não estender tanto! Porque a verdade é esta. 

Porque cada vez que nos reunimos em workshop já aconteceu tanta coisa pelo meio que nós 

não tivemos tempo sequer de reflectir ou de aplicar qualquer coisa de bom e de positivo que 

tenhamos tirado do último workshop. Porque entretanto, a tal falta de disponibilidade de 

tempo é tal que é como se houvesse um desapego das coisas que conseguimos partilhar e de 

trocar uns com os outros, no próximo encontro já se passaram meses e já andamos todos de 

tal maneira assoberbados de trabalho e concentrados naquilo que andamos a fazer que perde 

um bocado a sua eficácia. 

CN  – Perde talvez a sequência, não? 

GF – É! 

CN – Muito bem! O que é que lhe agradou mais no projecto até agora? E o que é que agradou 

menos? 

GF - Não consegui identificar algo que saia daquilo que eu já lhe disse. O que me agrada mais é 

a existência do projecto em si. Acho que é de uma utilidade extraordinária. Extraordinário 

poder trocar  opiniões com colegas, poder ter tempo naqueles poucos tempos que temos para 

discutir para apresentar ideias, para trocar ideias, isso é muito muito importante. Eu tenho 

aprendido muito com uma série de pormenores (hamm) que eu vou aprendendo, que vou 

ouvindo de outros colegas. Menos positivo não (hamm com pausa) De menos positivo não 

encontro nada que esteja associado ao projecto em si. É tudo condições exógenas ou… 

CN - …investir para que as pessoas tivessem mais disponibilidade, nomeadamente(?!) 

GF – Exactamente. 

CN – Porque é que decidiu participar do projecto? 



GF – (aahh) Porque eu, eu, eu sinto muita a, a necessidade de compreender uma série de 

coisas associadas aos mecanismos próprios da… da, da docência, e de todo o processo de 

ensino e de aprendizagem, sinto muita a necessidade, muita mesmo. 

CN – Achou que isto era uma oportunidade para fazer isso? 

GF – Sim. E também tem a ver com o nível pessoal de exigência, porque eu gosto de fazer as 

coisas bem feitas. E (hummm) continuo a ficar muito (hamm) perplexo, muito constrangido 

com, com os resultados académicos de alguns alunos meus, e fico sempre com aquela primeira 

dúvida que é de saber se, se fui eu que errei ou se (haa) se é o aluno que é desatento e 

preguiçoso porque há muitos também. Mas, quero sempre garantir, não para alívio da 

consciência, mas quero sempre garantir que fiz as coisas como deveriam de ser feitas ou como 

devem ser feitas. 

CN – (Uhum) 

GF – E portanto, nesse sentido (aham) eu precisei mesmo de, de aprender umas coisas. 

CN – Muito bem. Considera o grupo, enquanto grupo (ahha) tem tido algum benefício por 

participar num projecto? 

GF – (suspiro) Eu enquanto grupo, eu imagino que sim. Mas, o grupo não se comporta como 

grupo fora das sessões. 

CN – (Uhum) 

GF – E (hemm) e julgo que voltamos a tocar na mesma tecla, desculpe. 

CN – E para mudar essa ideia? 

GF – Porque não temos pelo menos … (hamm) eu não sei se outros elementos do grupo têm o 

hábito de conversar e de falar este tipo de coisas, daquilo que é discutido nas sessões que 

temos fora das sessões de trabalho, e se têm o hábito de por em prática em conjunto esse tipo 

de informação que é ali) trabalhada.  Eu por exemplo eu não tenho. Não tenho até por uma 

questão de gestão de tempo pessoal, porque tenho, tenho … 

(Telemóvel a tocar) GF – Vou desligar o telemóvel. 

 CN – Estamos então a falar um bocadinho sobre a possibilidade, ou, sobre o facto ou não de 

os colegas ganharem alguma coisa com esse processo enquanto grupo. Nessa altura que tocou 

nesse ponto foi quando parou. Não só individualmente mas sobre tudo como grupo. Depois 

faço-lhe também uma pergunta, mas … 

GF – Pois… e, e vou… o que tinha começado a dizer. Não sei se os restantes membros do grupo 

funcionam como grupo fora das sessões que nós temos. Desejavelmente deveriama funcionar 

como grupo. Isso é verdade, mas depois também (hamm) o grupo não é, e ainda bem que não 

é homogéneo no que diz respeito às áreas de actividades e aos conteúdos que leccionam. O 

que pelo contrário não traz nenhum problema, acho que até enriquece o pacto em todo o 

grupo, mas (hamm) não é, não é fácil actuar tal, como entidade una, num trabalho que depois 

se desenvolve fora das sessões que temos. Portanto, eu, eu pelo menos não o faço. Não faço. 



Não tenho essa oportunidade. Não tenho. Segundo semestre então nem tenho oportunidade 

de espirrar sequer. 

CN – (risos). Diga-me uma coisa. Que mudanças é que acha que aconteceram no seu caso 

pessoal (ahh) na sequência do projecto? Fez alguma mudança na forma de estar, na forma de 

trabalhar, nalgum outro aspecto, na relação com outros? 

GF – Sim, Sim! Sobretudo na sala de aula. Sobretudo na sala de aula. (hamm) Sobretudo na 

sala de aula. Adoptei uma postura muito mais interactiva com os alunos. Tento estimulá-los. 

(hamm) Enfim, não tanto naquela perspectiva maiêutica, mas tento estimulá-los a descobrir e 

a questionar as coisas. Tento sobretudo estimulá-los (hamm) a uma postura metacognitiva – a 

aprenderem a aprender, a saberem aprender – e a terem o prazer da descoberta e da 

aprendizagem. O que não é nada fácil… o que não é nada fácil, porque isso obviamente 

depende, depende do interlocutor, depende de mim enquanto docente, depende muito do 

público-alvo, e depende depois do nível de preocupações e dos objectivos que de cada um dos 

alunos tem quando entra numa sala de aula, não é?! Isso é mais fácil em grupos mais 

pequenos e turmas que estejam mais vocacionadas para uma só área. Quando eu tenho 

turmas plenárias onde sou totalmente incapaz de o fazer. Porque eu tenho, por exemplo, na 

mesma sala, uma turma de motricidade humana, outra de música, e outra de psicologia. São 

universos paralelos que não, não têm, não têm muitos pontos comuns a um nível menor, tem 

todos os pontos comuns, os alunos é que não sabem. (Ahaa) (CN - risos) Mas, (humm) Mas, eu 

aí as coisas tornam-se muito mais complicadas, muito mais complicadas. Ter de adaptar o 

conteúdo, o discurso, a níveis separados de objectivos e preocupações é muito complicado. 

CN – Pensa que a grande mudança passou sobretudo na forma que tem de gerir a relação e a 

forma como tem de gerir o processo emsala de aula. É um bocadinho a sua postura?! 

GF – A minha postura … (Ahamm)(pausa) Eu noto sobretudo uma maior, uma maior 

preocupação minha em interagir mais, (ahaa) nem sempre com bons resultados porque, lá 

está, também depende muito com quem é que nós interagimos. Há sempre uns alunos que 

são alunos interessados, ou curiosos, ou que fazem perguntas, alunos que interrompem, e eu 

gosto que interrompam para fazer perguntas obviamente pertinentes e lógicas. Mas, depois há 

muitos alunos que pura e simplesmente nem estão à espera deste tipo de postura. Estão à 

espera de ir para uma sala de aula, absorver os conteúdos, escrever, escrever, tirar um curso 

de estenografia, enfim (humm) (CN - risos) e depois vão-se embora. Depois não questionam, 

não fazem perguntas… Eu fico sempre muito contente quando me batem à porta do gabinete 

e perguntam - olhe professor, estive na aula e não tive tempo de perguntar… – e depois vou 

para casa a pensar naquilo, e isso para mim é o melhor, dá-me um prazer enorme. 

CN – Acha que há algum benefício institucional que este projecto possa trazer? 

GF – Eu acho que (hurr) o maior benefício institucional era se o projecto fosse adoptado a nível 

institucional mesmo, porque, faz muita falta, faz muita falta. Porque eu sei de colegas e alunos, 

faz muita falta a outros colegas docentes terem este tipo de preocupações e este tipo de de 

auto-exegese do trabalho que andam a fazer, porque isso melhoraria sem dúvida alguma, 

enfim, o seu trabalho como docente e isso faria melhorar todo o ambiente escolar, não é? 



CN – Quais as dificuldades que tem sentido? 

GF – A primeira delas é uma dificuldade um bocado estranha, mas a primeira dificuldade é o 

jargão técnico. Eu costumo dizer a brincar, a já o disse numa das nossas sessões, eu de facto eu 

não sei falar professorês, não sei, (CN – risos) não sei. Mas lá está, é uma… uma vocação 

recente, eu não sei falar professorês e de vez em quando fico um bocado (hum aham) 

baralhado com a mistura de uma série de conceitos que eu porque tenho outro percurso 

profissional e que vim de fora do meio entendo de uma maneira totalmente diferente (ham) 

objectivos (aham) cumprimento ou não cumprimento de objectivos de aprendizagem, isso 

para mim, enfim, (ihmm) e essa é a maior dificuldade. Essa é a maior dificuldade, porque acho 

que muitas vezes prendemo-nos por causa de conceitos – e os conceitos devem traduzir uma 

determinada realidade, uma determinada experiência da realidade, por causa de conceitos 

muitas vezes (hamm) perdemos um bocado, na discussão não do problema que dá origem ao 

conceito, ou da realidade que dá origem ao conceito, mas no próprio conceito em si. E (ihmm) 

E acaba por ser um exercício nem sempre útil, nem sempre útil. 

CN – um bocadinho perda de tempo. 

GF – Essa é a minha maior dificuldade, é não conseguir interpretar  bem jargão, mas a grande 

dificuldade que eu até admito ser um, uma pecha minha, e estar a perder alguma coisa. Mas, 

Enfim… 

CN - Existiu ou existe algum momento particularmente difícil ou complexo neste processo? 

GF - Não, não. 

CN – Quais acha que são as dificuldades que os colegas têm tido? Tem alguma percepção? São 

as mesmas que as suas, são um bocadinho diferentes? 

GF – Não deverão ser as mesmas que as minhas. Os colegas que participam neste grupo são 

profissionais do métier já há demasiado tempo para terem as dificuldades que eu tenho, não é. 

São pessoas interessadas e que querem sempre melhorar. É a percepção que eu tenho de 

todos os colegas, sem excepção. 

CN – De que forma é que acha que as dificuldades que existem podem ser minimizadas ou 

eliminadas? 

GF - As minhas?? 

CN – Sim, as suas e eventualmente as do grupo. Porque também falou de aspectos que são 

comuns ao grupo: a gestão do tempo. Há as suas que são específicas, essas também, mas não 

só. 

GF - Isso é um assunto muito complexo, 

CN – ah é?.. 

GF - Complexo neste sentido isso deixaria de haver tantas dificuldades ou problemas, se 

quiser…  se os docentes por exemplo os que fazem parte deste grupo, se os docentes ou 

alguns deles conseguissem dedicar-se exclusivamente à docência e conseguissem fazê-lo 



dentro do esquema de tempo, de uso de tempo lectivo que fosse… não quero dizer que fosse 

mais abreviado ou menos carregado mas que fosse mais lógico na forma como está 

organizado.  E de facto há ali picos de trabalho que pura e simplesmente deitam por terra toda 

a mais elementar boa prática pedagógico-didáctica, há picos de trabalho que nos deixam 

completamente em Marte (risos) … não conseguimos pensar em absolutamente coisa alguma 

de maneira que…  mas isso não é um problema do grupo, isso não é um problema do projecto 

não é um problema das pessoas que fazem parte do grupo, isso é um problema institucional, 

um problema gestão dos recursos humanos, é uma questão…  de conceito,  de filosofia do que 

deve ser um o corpo docente e do que ele deve fazer no ensino superior. 

CN - Refere-se às cargas horárias? 

GF - as cargas horárias… ah… 

CN - A distribuição por semestre? 

GF - Às distribuições por semestre, o horário, o próprio horário em si, é um horário pouco 

lógico. Porque é um horário que funciona muito… eu sei que isto é feito também em favor, e 

assim é que deve ser feito, em favor do aluno e da disponibilidade de tempo do aluno e a 

maior parte, a maior parte não, mas pelo menos eu tenho uma parte substantiva dos meus 

alunos que são trabalhadores estudantes, são alunos mais de 23  e… e…  o horário de vez em 

quando parece… é demasiado um queijo suíço para que o professor consiga organizar o seu 

tempo na semana a dizer assim: eu vou dedicar este tempo à instituição, este tempo a pensar 

no que vou fazer, o que tenho que leccionar… o que tenho para tratar de outros assuntos 

quebra o ritmo, é demasiado desfasado, demasiado desfasado, e quebra o ritmo para que eu, 

por exemplo me consiga organizar sequencialmente. 

CN - Que tipo de apoio é que acha que seria necessário nesta fase, sei lá, para os colegas 

terminarem os portfolia? Temos aqui pessoas estão em ritmos diferentes. Pessoas que não 

fizeram praticamente nada, há outros que estão numa fase prestes a concluir, outros que 

consideram que já têm uma versão concluída, apesar de sentirem que ainda poderão vir a 

melhorá-la. Esta primeira versão já é uma versão com que se dão por satisfeitos. Haveria 

algum tipo de apoio que se poderia dar adicionalmente para ajudar os colegas agora nesta 

fase? 

GF –(suspiros) Em relação aos colegas não sei. Em relação a mim sei: tempo…  tempo, tempo o 

tempo é a chave disto.  

Também há colegas, imagino que haja, não estou a pensar a ninguém. Também há pessoas 

que tendo mais tempo fazem menos porque obviamente não gerem bem o tempo. O meu 

problema é tempo mesmo… tempo… tempo. 

CN – Algum comentário, alguma sugestão que gostaria de dizer e que acha importante, sobre 

o processo. Pergunta livre. 

GF - Eu gostaria de fazer isto mais vezes e… não estou sequer a sugerir que…  pelo contrário,  

que tenha sido algo pela rama ou demasiado generalista, nada disso, pelo contrário. Mas 



gostaria de fazer isto mais vezes incidindo cada vez mais verticalmente em pormenores que 

são de uma relevância extrema na actividade docente.  

CN - Por exemplo? 

GF - Por exemplo, a forma de organização de uma aula, a planificação de uma aula, isso é uma 

coisa extraordinariamente importante. Extraordinariamente importante…. Como lidar 

precisamente com a diferença … porque as turmas tendencialmente serão cada vez mais 

mescladas nesse sentido, eu tenho quase metade dos meus alunos maiores de 23. São pessoas 

com posturas e objectivos totalmente diferentes em relação ao que estão a fazer na sala de 

aula e o que estão a fazer no curso. E o nível de aprendizagem de uma pessoa que teve um 

percurso escolar contínuo de 12 anos é totalmente diferente do nível de aprendizagem de uma 

pessoa que há 20 anos que não estuda. Como num módulo de uma hora e quarenta equilibrar 

as coisas de maneira a ter a percepção, ou a certeza, aliás a certeza, de que o conteúdo chegou 

e no mesmo nível e na mesma frequência e com os mesmos resultados a um público tão 

díspar? Isto é um tipo de trabalho que eu acho que poderia ser aprofundado e feito nesta 

perspectiva: há coisas que verticalmente, a planificação de uma aula… como se faz a 

distribuição do conteúdo tendo em conta a disparidade e diversidade do público-alvo… são 

assuntos que eu gostaria de ver desenvolvidos. 

CN - Portanto acha que se nós continuássemos este projecto por mais um ano ainda com base 

no portefólio poderia ser trabalhado estrategicamente com alguns aspectos que deveríamos 

dar prioridade. 

GF - Que eu acho que são importantíssimos na actividade de docência, importantíssimos na 

actividade de docência. 

CN - Muito obrigada. 

GF - Eu é que agradeço. 

 

 


