
Entrevista com a docente SF em 20 de Julho de 2009 

 

CN: São um conjunto de perguntas para fazermos uma espécie de balanço do que foi a 

experiência de cada colega até ao momento. A primeira pergunta que te queria colocar é: Se 

achas que esta a valer a pena participar no projecto? 

SF: Bom, valer a pena está. Por duas ou mais razões se calhar… 1ª: Porque era um instrumento 

que eu já tinha ouvido falar, o portefólio, mas também não sabia muito bem o que é que era. E 

neste momento fiquei (reflexão) clarificada em relação ao que é que é…depois tinha algumas 

reservas em relação à eficácia e, neste momento não tenho dúvida nenhuma que é altamente 

eficaz. E isto porquê? Porque depois de fazer o meu, pela primeira vez, acho que nos obriga… 

porque nós às tantas entramos numa rotina e fazemos as coisas já…  as mesmas disciplina  e, 

portanto, alteramos poucas coisas e caímos facilmente na rotina e isto… se nós fizermos de 

forma sistemática e introduzirmos isto como parte  integrante na nossa avaliação,  acho que 

nos vai obrigar a todos os anos  fazer  reformulações, actualizações, porque nos obriga a 

repensar e a reflectir sobre o processo. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que foi uma 

“mais-valia”. O processo foi importante para mim... como pessoa, como professora (reflexão) e 

acho que beneficiou os alunos. 

CN: Pela mudança que os próprios professores… 

SF: Pela mudança que isto implicou em termos práticos. 

CN: Achas que são esses também os aspectos positivos do projecto ou haverá outros para 

além destes? 

SF: Do projecto? De qual projecto? 

CN: Deste do portefólio docente. 

SF: Eu penso que, poderia também ter como objectivo a troca ou a partilha entre (…) as 

diferentes tipos de pessoas, do enriquecimento que nós podemos retirar nas experiencias, 

exemplos de como é que os outros fazem… se as coisas estiverem sistematizadas, se tivermos 

materiais para ver e  se tivermos feedback… isto permite-nos também abrir…abrir portas para 

novas estratégias para as  quais  nunca havíamos pensado e, portanto acho que neste 

aspecto… também (reflexão) se for trabalhar  nesta maneira, ou seja, se o objectivo também 

for partilhar com… com colegas acho que abre essa porta também. Portanto, para além do 

nosso enriquecimento próprio, acho que ajuda na partilha… 

CN: Pensas que é ou que não é? Ou é a percepção que tens? Se é um objectivo de partilha, de 

fazer as coisas com um grupo ou é se mais uma questão individual? 

SF: Acho que há…o  objectivo  há, existe…existe! Agora, não é fácil é  depois de por em prática. 

Isso eu noto! De qualquer das formas eu penso que, aqui, se houver uma pessoa, que agarre 

nisto e que leve avante como uma coisa mais sistematizada, que é relativamente fácil de 

implementar aqui na escola. Porque acho que as relações… há relações entre algumas pessoas 



que permitem que isso aconteça. (…) não vejo que seja uma instituição onde seja difícil de por 

isto em pratica.  

CN: Quais é que acha que são os aspectos mais negativos ou menos positivos do projecto? 

Estou a falar do projecto de fundo, isto é no contexto de um ano onde já estivemos a fazer um 

conjunto de coisas em grupo, muito trabalho feito em Portugal na construção do portefólio 

mas pronto, houve várias coisas para além do portefólio no sentido de materializar os 

documentos. 

SF: Eu acho que… o que eu sinto mais dificuldade, foi realmente neste… 1º acho que os 

encontros em grupo, eram muito, muito espaçados… e, portanto foram muito ricos cada vez 

que o conseguiam… mas depois parecia que acabou para ali. Portanto, senti que se calhar, 

como estamos todos a iniciar, que é uma coisa nova se calhar, se tivesse havido mais 

workshops… pelo menos o tempo e com mais frequência ter-nos-ia obrigado a haver mais 

partilha, mais troca e provavelmente, se calhar ajudava-nos também a enriquecer mais o 

portefólio. Isto é uma questão que eu acho que senti, pelo menos da minha parte, que teria 

sido mais importante para mim terem sido mais… mais frequentes. Porque absolutamente  nos 

momentos que havia  o workshop que nós (pausa) não é que não conseguíssemos reflectir 

antes sobre as coisas ou que não pensássemos sobre as coisas, mas era o pensar! Ali era o 

confrontar. E o facto de estarmos frente-a-frente , às vezes colegas nossos… ou mesmo tu ou  

a Estela, colocavam algumas questões que faziam-me dizer assim: “pois realmente… pois é, 

porque é que não me lembrei até agora?  Tou a reclamar, reclamar … a reclamar, dizer isto e 

isto… mas não mudo” e portanto, confrontar me com as minhas próprias coisas, ouvir outras… 

e portanto, isso para mim era muito importante. Aqueles encontros para mim eram muito 

importantes, para a minha mudança mas isso sou eu, não é? Para mim teria sido muito 

importante se fosse sempre assim, claro não é? Portanto, se me abandonam… se me deixam 

assim muito abandonada, também eu deixo andar. Teria sido bom uma maior frequência. 

Outra coisa negativa é que eu senti, que como te disse, houve pessoas que trabalharam muito 

bem em conjunto mas, houve pessoas, no grupo, por exemplo, que partilhei muito pouco, não 

sei se… se (reflexão ) até que… não sei dizer… é obvio que nós também temos afinidades 

maiores ou menores, mas aquilo no fundo era um grupo! Pronto, eu senti que (pausa) não sei 

como é que se vai dar a volta… senti isto: quando estávamos no workshop éramos um  grupo, 

quando saíamos do workshop deixávamos de ser um grupo e passava a haver subgrupos. 

Pronto, não sei como é que isto se pode trabalhar, porque é importante que o grupo 

continuasse a funcionar como grupo ao longo… 

CN: … no seu conjunto! 

SF: Exactamente, no seu conjunto! E eu não sentia isso…sentia isso quando estava no 

workshop depois desfazia-se…  

Negativos…não é propriamente negativo… é assim, é obvio que isto implica (pausa) o 

portefólio de docência, nós não o fizemos… fizemos de disciplina. Portanto, deu-nos um 

trabalhão! Agora imagino o que é fazer um portefólio de docência. Acho que deve ser 

extremamente útil. E acho que todos nós devíamos fazê-lo, não tenho dúvidas nenhumas em 

relação a isso. Agora, tendo em conta a carga horária que nós temos, o número de disciplinas 

que nós temos e a diversidade que temos, pode ser complicado fazer a… 



CN: … gestão do tempo. 

SF: A gestão do tempo. É a grande questão que eu coloco (reflexão).  Porque, não tenho nada 

contra (antes pelo contrario), aliás acho que até devia ser obrigatório! 

(RISOS) 

SF: Não é a sério! Agora só um à parte, também tem a ver com isto… o relatório de actividades 

não é? Toda a gente reclama… eu acho muito bem! Acho que nós devemos fazer… nós 

próprios,  devíamos fazer um relatório de actividades, todos no final do ano. Porque no fundo 

é uma reflexão do que nos fizemos. Se calhar não como (…) ou da forma como está feito, mas 

no fundo é… todos os anos nós devíamos ser obrigados a reflectir sobre aquilo que fizemos. 

Bom, mau, o que é que correu bem e o que eu posso fazer para o próximo. E, portanto, o 

portefólio eu acho que nos ajuda muito a fazer isto. Agora, dá muito trabalho, obviamente! E 

com todo o trabalho que nós temos… 

CN: Quando tu dizes que dá muito trabalho, referes-te a quê? O trabalho é o quê? É aquilo que 

tu gastas em quê? 

SF: A organizar e a sistematizar informação. Porque na cabeça ela esta cá! Percebes? Mas  o 

facto de teres que arranjar forma de passar para o papel, também te compromete com o facto 

que também tens que alterar alguma coisa… 

CN: Mas tu achas que se nós fizéssemos isto, mas se não houvesse suporte escrito não era a 

mesma coisa? 

SF: Não! Não mudavas nada e assim (hesitação) vincula (risos) obriga-te a dizer assim: “eu 

comprometo-me, está escrito… eu comprometo-me a…” : este ano fiz assim, portanto não faz 

sentido eu voltar atrás outra vez! Portanto, eu já dei um passo para a frente, está aqui, está 

comprovado, tenho aqui um documento que o comprova, agora tenho que andar para a 

frente”. Neste sentido acho que … 

CN: (…) que sentimento é que associas a este percurso? 

SF: (reflexão) 

CN: Sim, que sentes… que tipo de sentimento é que fica neste momento, do percurso que foi 

feito? 

SF: Olha primeiro confusão depois… dúvidas (reflexão) depois (pausa) uma grande reflexão, 

introspecção (pausa) frustração , mas depois (pausa)… (queria- te arranjar palavras  só porque 

é mais fácil, não é?) (reflexão) depois acho que há uma descarga, depois há uma construção e 

acho que há um alivio e há uma gratificação. Acho que isto foi assim… 

CN:  (…) Uma série de percursos, é?  E (…) o sentimento associado à dúvida, a capacidade de 

fazer ou até alguma confusão do que é que isto é. 

SF: O caos, o caos, para uma coisa boa porque eu, neste momento, sinto como uma coisa boa, 

gratificante, enriquecedora … e que me faz sentir bem comigo. 



CN: Que palavras é que tu associarias, então, à experiencia? 

SF: Portanto, primeiro caos, depois organização (reflexão) contentamento e enriquecimento.  

CN: Ok! E olha, que opinião é que tu achas que os outros colegas têm sobre este… este 

percurso? 

SF: Os outros? 

CN: Os outros. 

SF: Eu acho que regra geral, toda a gente considerou tudo muito positivo. Embora, como te 

diga, alguns eu não tenha falado muito e tenho propriamente a dizer que nas reuniões não 

gostei muito, não é… quando estávamos juntos nos workshop. Aqueles com quem eu falo fora, 

até hoje não tenho nenhum que não tenha dito que não tenha mais-valia. Portanto eu acho 

que (…) 

CN: Tens a percepção que eles também, de alguma forma, tiveram interesse em participar. 

SF: Acho sim senhora! 

CN: Como o é que tu achas da forma como o projecto foi conduzido até agora? 

SF: Como te digo, acho que foi… não tenho nada … acho que as sessões foram muito 

interessantes, estavam bem dinamizadas, bem organizadas, foram sobre temas enfim, muito 

interessantes e, como te digo, eu nunca tinha feito nenhum e consegui fazê-lo. Portanto, 

deram-me formação suficiente para que eu pudesse construir o portefólio. Como te digo, o 

único senão é que eu acho que deveria ter sido mais frequente, porque também nos obrigaria 

a trabalhar de uma forma, se calhar ir … de ir mais fundo. 

CN: Certo! O que é que te agradou mais, até ao momento, neste processo? 

SF: O que é que me agradou mais?... A minha mudança! (risos) Aquilo que eu consegui mudar 

em mim… 

CN: E menos? 

SF: o que me agradou menos (reflexão) (pausa) eu verificar que… que nós ainda… funcionamos 

muito…(hesitação) 

CN: De uma forma isolada? 

SF: De uma forma isolada…e que quando somos pressionados… não… 

CN: …  alguma coisa exterior a nós… 

SF: É… nós somos assim… 

CN: (…) temos que ser um bocadinho empurrados. (risos) 

CN: Olha e porque é que decidiste participar no projecto? O que é que te levou a embarcar? 



SF: (risos) Porque eu sentia que… na minha prática, havia coisas que não batiam certo. E 

pronto! E eu sou uma pessoa que, realmente, tenho um feitio (…) a minha cabeça está muito 

clara, aquilo que eu pretendo ensinar, aquilo que eu quero, aquilo que eu espero dos alunos e, 

depois, eu sentia que na minha prática e nas minhas aulas, uma coisa era aquilo que eu 

idealizava e outra coisa era depois como é que…eu não conseguiria… não conseguia… uma 

coisa não batia com a outra. Eu não conseguia concretizar aquilo que eu idealizava. Aí sempre 

muito demagogo mas também como tudo, nunca fiz nada até ao momento para alterar. 

Queixava-me, queixava-me… e portanto era, como se costuma dizer, muito reactiva e muito 

pouco proactiva. E isso fez com que eu desse o primeiro passo. Para mim, foi excelente! 

CN: Portanto suponho que a participação no projecto te trouxe alguns benefícios nesse 

aspecto. Olha, e o grupo, achas que também está a ganhar alguma coisa enquanto grupo? 

Estou a fazer-me entender? 

SF: Enquanto grupo… é como te digo… enquanto grupo no seu todo, não te consigo dar essa 

informação porque  (reflexão) o que eu sinto é … em relação a subgrupos sim! 

CN: Que subgrupos é que identificas? 

SF: Subgrupo tenho: eu e a PS… por exemplo: eu, a CC e a PS… discutíamos muito sobre o 

portefólio, questionávamos, falávamos da avaliação…”isto faz assim!”;“ Ah, olha que 

engraçado!” (reflexão) e mesmo contigo…e, portanto, no fundo eram estas as pessoas com 

quem eu… senti, eu senti que realmente que houve partilha, houve discussão, e acho… 

CN: E outros subgrupos que eles têm? 

SF: Depois…Se queres que te diga não sei se existia outro subgrupo. Senti que a PF andava 

sozinha, o GF não sei muito bem com quem é que ele falava…também não houve tempo,  pelo 

menos comigo nunca falou, e portanto não sei se ele estava com alguém, a AG pronto… não 

porque não se enquadrasse com eles mas porque eu acho que esteve  um bocado ausente, 

portanto  como não estava a acompanhar o processo também não tinha muito para dizer… 

CN: Exacto… 

SF: E portanto  foi mais por essa razão… não por uma questão de afinidade,  não penso que ela 

estaria também connosco (pausa) o João Paz senti-o completamente ausente também nunca 

consegui falar com ele, mas também penso que ele… que ele não estava a acompanhar o 

processo. Portanto se nós não fossemos fazendo os passos que eram necessários para o 

workshop, às vezes chegávamos a sentir que algumas pessoas estavam assim um bocado… 

sem saber muito bem o que dizer ou fazer porque não tinham o trabalho (risos) para 

apresentar e não também não tinham falado sobre isso. 

CN: Exacto. 

SF: E, portanto, senti um bocadinho isso, que havia ali uns elementos que estavam…um pouco 

ausentes. Pronto, senti isso também da parte da Cristina, nunca a ouvi a falar ou muito pouco. 

(pausa) com o Fernando… o caso (…) não sei, também nunca discuti nada disso com ele. 



CN: Ok! Muito bem! Olha, E achas que as pessoas que participaram, ganharam alguma coisa 

com o (…) o projecto ou…? 

SF: Enfim, não posso falar (…) Daquilo que pude ver (hesitação) mesmo aqueles que não 

conseguiram chegar ao fim, não sei se alguém não conseguiu, ou pelo menos não fez esta 

construção à medida que as coisas foram avançando e agora vai fazer tudo de enfiada no fim é 

que é diferente, … mas acho…é muito diferente mas de qualquer das formas eu acho que… 

CN: Já é um salto… 

SF: Já… eu acho que já! Falo disto porque tenho comentado isto com a AG e, sinto que isto 

também mexeu de alguma forma com ela. Portanto mexe, mexe com as pessoas nem que seja 

por isso… nem que as faça sentir valorizadas (risos) por pensarem que realmente que isto até é 

uma coisa interessante, é uma coisa gira, que não conseguiram fazer mas só o facto de 

estarem a ouvir os outros e as experiências dos outros…eu acho que isto mexe e eu acho que 

isto mexeu com todos. 

CN: Olha, que mudanças é que tu consideras terem acontecido no teu caso… na sequência 

deste processo? 

SF: Olha, principalmente duas… o eu ter cada vez mais a certeza que, aquilo que eu defendo e 

acredito, é aquilo que eu quero! Por outro lado, percebi que aquilo que eu sinto e acredito, 

tem que ter estratégias para poder ser posto em prática. E, consegui através da autoscopia 

também foi muito importante, consegui detectar algumas( hesitação) não é falhas… algumas 

fragilidades em relação à  minha  dinâmica e forma de gerir as aulas. E, por outro lado, a 

questão da avaliação. Essa para mim é fundamental! Era realmente aquela que mais me 

preocupava, eu sabia que não era aquilo que eu queria fazer mas também não mudava nem 

tinha outra alternativa. E portanto, isto fez com que eu repensasse a avaliação, que não a visse 

como uma coisa de outro mundo. Aliás uma das (…) coisas que fez a Estela na acção, no 

Workshop, aquilo que eu dizia (…) era assim uma coisa péssima e neste momento não. Neste 

momento acho que vejo a avaliação como uma coisa muito mais positiva, pode ser uma coisa 

tranquila, além disso complexa sim mas, que pode ser feita de muitas maneiras diferentes e 

que eu estou no caminho para conseguir…fazer isso. 

CN: Achas que a mudança, ou seja, não está tão concretizada quanto aquilo que tu já sabes 

que podes concretizar. 

SF: Exactamente! 

CN: Foi mais a nível do pensamento. 

SF: Foi! 

CN: (…) 

SF: Ou seja, consegui, em termos de pensamento, consegui perceber já, que há pontes que eu 

tenho que alterar, já é uma ajuda. Este ano consegui mexer nalguns…agora, portanto…(pausa) 

agora é o começo. 



CN: No é que tu conseguiste mexer? Na avaliação, já tinhas dito… 

SF: Consegui mexer na avaliação, principalmente nas que ainda estou a aferir… provavelmente 

ainda não é aquilo que eu quero! Sinto que já consegui melhorar… outra coisa que eu tenho 

que trabalhar e que ainda não mexi, é a … eu acho que, quero dizer, tanta coisa aos alunos, de 

uma forma não muito formal, que sinto que às vezes embora (…) sinto que às vezes abro 

demasiado, sou demasiado divergente e tenho alguma dificuldade em convergir, em 

sistematizar…isto eu sinto. Eu no outro dia no meio das aulas disse isto aos meus alunos e eles 

disseram assim: “não professora, nós não sentimos isso, sentimos realmente que a professora 

abre, mas isso também nos deixa espaço para nós depois podermos… e nós não nos perdemos 

consigo”. Isto é um modo de dizer, eu acho como professora, acho que realmente às vezes 

deixo-me levar e sou capaz de me perder um bocadinho… e chegar ao fim de uma aula e dizer: 

“bom, vamos lá sistematizar o que é que nós demos, o que aprendemos aqui, o que é que…” 

pronto. Isto tem algumas…, acho que ainda tenho alguma dificuldade em (…) 

CN: Achas que pode existir algum benefício a nível institucional? Decorrente deste processo, 

deste projecto? 

SF: Acho que (reflexão) trabalharmos em grupo, partilharmos experiencia, não termos receio 

de dizer aquilo que fazemos aos outros e de mostrar aquilo que fazemos aos outros. Saber 

alterar tendo em conta a opinião dos outros… e testarmos a informação (…), nunca pode ser 

negativo, acho que pode ser uma mais-valia. (…) 

CN: Dificuldades que tens sentido neste processo… com as pessoas, com o processo em si, com 

a construção do teu próprio portefólio… 

SF: Como te digo em relação ao portefólio, a dificuldade que eu tive foi, em (hesitação) são 

tantas as informações e tanta coisa, eu consigo ver muito mais do que depois ponho no papel, 

pronto. Também tenho claramente esta consciência. Tenho ainda alguma dificuldade, até 

porque é tanta coisa… tive ainda alguma dificuldade em mostrar evidências daquilo que eu 

senti que se passou nas aulas, que eu realmente acho, acredito piamente que os alunos 

aprenderam mais (este alunos por exemplo de Motricidade) ganharam muito com esta 

alteração. Não consigo depois é transpôr isto ainda para o papel. Sabe, isto não está ainda 

muito sistematizado (pausa) na minha cabeça ou há dificuldade em passarmos isso para o 

papel, como foi a primeira vez, escrever tudo, como há coisas que ficam… portanto, eu faço 

sempre… no caso deste meu portefólio, faço muitas afirmações, que eu sinto que se passaram 

ali, mas que depois eu não consigo explicar ou dar exemplos… 

CN: Ou comentar… 

SF: Comentar, pronto. A questão das evidências, eu acho que é a grande falha que eu tenho 

ainda neste portefólio, mas pronto eu acho que também é uma questão de ser o primeiro. 

CN: É uma caminhada? 

SF: É, é uma caminhada! Portanto aí sim, acho que aí há uma grande falha. Faço muitas 

afirmações que depois não estão … 



CN: Documentadas… 

SF: Documentadas... 

CN: Sentiste algum momento sei lá, particularmente difícil ou mais complexo do que outros? 

Houve assim algum momento em que sentiste que houve uma dificuldade maior, ou uma 

complexidade tão grande que ficasses mais… 

SF: Não, o que realmente aconteceu foi quando estava a entrar na questão da avaliação, que 

eu fiquei com algum receio, porque me ia confrontar com a minha grande questão. Mas, por 

outro lado, estava desejosa que chegasse (apesar de saber que isso me ia pôr um bocado 

aflita), porque por acaso nunca parti do princípio de que isso me iria fazer mal… antes pelo 

contrário, parti sempre do pressuposto de que poderia ser esta a oportunidade que eu estava 

há espera já não sei há quantos anos. Para dar o salto. 

CN: Para dar o salto, não é? Para mexer. Tens alguma ideia de quais são as dificuldades ou 

quais é que parecem ser as dificuldades que os colegas têm tido? Tens pessoas que andaram 

em círculos diferentes e tu própria já referiste isso. Que dificuldades é que tu achas que as 

pessoas têm tido? 

SF: Não posso falar…aquilo que eu oiço comentar é tempo, as pessoas dizem que não têm 

tempo (reflexão) agora… não sei, eu digo “vê se arranjas!”eu acho é que as pessoas como não 

estão habituadas a fazer um trabalho sistematizado, deixaram muito … porque também há 

muito tempo que não nos obrigavam, entre aspas, a fazer isto não é? Ter que pensar 

sistematicamente sobre as coisas. Estamos habituados a deixar andar, pronto. Portanto, isto 

implicou, necessariamente que nós nos tivéssemos que nos confrontar com as nossas coisas… 

de X em X tempo. Para mim foi bom porque me obrigava (e neste aspecto eu funciono assim), 

portanto como eu sabia que ia haver o workshop tal , onde eu tinha que ter as coisas tal… e eu 

até nesse workshop tentava ter essa parte feita, pronto. E, portanto, eu sinto que o meu 

portefólio foi sendo construído. Não tenho dúvida. Mesmo assim tive as dificuldades que tive. 

E, ainda, faltam imensas coisas!  Portanto, imagino aqueles que deixaram tudo para o fim, 

pronto. E, isso para mim é que não faz muito sentido. Portanto, este trabalho tem que ser um 

trabalho... tem que haver realmente fases mas em cada fase tem que haver um trabalho para 

apresentar. As coisas não são reformuladas, não são pensadas, não são vivenciadas. Esta acho 

que foi a grande dificuldade do grupo… O conseguir fazer isto. 

CN: Achas que haveria alguma forma destas dificuldades serem eliminadas, minimizadas… 

SF: Talvez se os encontros fossem menos espaçados, nos obrigasse  “A”… agora como te digo 

(reflexão) não sei… há aqueles que nunca fariam, ou não apresentariam o trabalho (pausa) não 

sei… nestas coisas tenho sempre receio de dizer que às vezes temos que ser mais directivos… 

mais directivos para as pessoas terem mesmo o que fazer. Como quem diz “olha ou fazes…” 

CN: Como é que achas que isto poderia ser feito, partindo do princípio que a participação das 

pessoas é voluntária.  

SF: Pois! 



CN: Apesar de eu estar na direcção, não foi nesta qualidade que realizei este trabalho em 

conjunto convosco. 

SF: Era, se calhar não deixar que em cada sessão, nós tivemos momentos em que 

trabalhávamos em grupo, depois havia outros momentos em que nós, cada um de nós falava 

assim mas era porque queríamos porque também ninguém nos obrigava a isso. Se calhar (…) 

era eu que tinha que ir fazer isto ou apresentar aquilo e, tinha mesmo que apresentar. Não sei 

(risos) não sei… 

CN: Achas que há algum outro tipo de apoio que se possa dar, ainda nesta fase, para quem 

esteja mais atrapalhado ou o que é que tu vês como sendo como sendo um apoio necessário 

às pessoas? Ou haverá necessidade de dar mais algum tipo de material? Não sei, o que é que 

te parece que as pessoas precisam e que não tenham tido e que justificaria fazer ainda? 

SF: Neste momento, nesta altura a única hipótese é realmente partilhar… as pessoas que já 

têm os portefólios, cederem para eles os poderem ler e poderem ver… nós ainda vamos ter um 

workshop . Depois temos em Setembro com aquela…  

CN: Com a amiga espanhola… 

SF: Temos a apresentação com… com a espanhola. Não sei, não te sei responder, a maior parte 

das pessoas que estão aflitas, não faço ideia do que elas precisam, porque também não 

temos… 

CN: Achas que há pessoas aflitas? (risos) 

SF: (risos) Eu não sei mas por acaso tenho sempre essa sensação… acho, acho! (risos) Acho que 

o João deve estar aflito, mas eu posso enganar-me… o JP… (risos) eu nunca falei com ele, 

nunca falei com ele… quem é que eu acho… a AG e (pausa) a CG, não sei… 

CN: Para se estar aflito a pessoa tinha que estar comprometido com o processo, que não foi 

capaz de o realizar. Como seria de esperar, não é? 

SF: É… é! Precisamente pelo que tu disseste, foi voluntario. As pessoas ofereceram-se e, se 

ofereceram, foi um compromisso, portanto ninguém as obrigou. E, portanto, mais uma razão 

que se elas falham … pode ser um paradoxo, não é? Se é voluntário elas podiam estar a não 

querer saber mas, sem querer… sem querer as pessoas vinculam-se (as pessoas pensam é que 

não), mas a partir do momento é que entraram como voluntario é uma grande 

responsabilidade, não é? Porque foram escolhidas e elas aceitaram, portanto, se aceitaram 

estão em dívida com, então é um compromisso  que as pessoas assumiram e eu acho que as 

pessoas ficam aflitas se não o cumprirem.  Quer dizer, acho que ninguém vai ficar tranquilo…  

CN: Sentir- te- ias como? 

SF: Ai, eu sentia-me muito aflita se não cumprisse! 

CN: Independentemente das questões que te coloquei, alguma coisa que tu aches importante 

de referir? Alguma reflexão adicional… 



SF: Acho que… que isto poderia ser o início de, de… sei lá, de… (…) alguém que ficasse 

responsável pelas questões da avaliação por exemplo, e que tivéssemos estes encontros 

durante o ano, era muito importante, mesmo que fosse em regime de voluntariado pronto, se 

calhar não podemos obrigar ninguém… mas arranjarmos estes grupos. Portanto continuar isto 

como uma… fazendo parte já no plural… 

CN: Como é que tu vês isso? Vês isso suportado também por um trabalho que tem como base 

um documento um portefólio, ou incide mais nos encontros só de… pronto, vamos discutir a 

avaliação, vamos discutir a forma como planificamos, vamos discutir as metodologias… 

SF: As duas coisas… acho que era importante as duas coisas. Porque o haver, o termos que 

registar, obriga-nos a passar para além daquela fase só de discutir e que depois às vezes não se 

altera em nada e o ter que passar para o papel, acho que ajuda muito a ter que alterar as 

práticas… 

CN:  Ok, eu também estou convicta que sim, não tinha notado o impacto  nem o déficet, se 

calhar, se não fossem obrigados pelo próprio processo a registar, a documentar… 

SF: É… era só falar e depois passava. 

CN: É, também acho que sim. Tem outro impacto. Esse salto, quando incutido, acho que é 

muito importante e muitas das dificuldades também acho que passam por aí. Não que as 

pessoas não (…) e até que não sejam confrontadas com as coisas e com as ideias dos colegas e 

até fiquem surpreendidas e, agradavelmente surpreendidas, com o que os outros fazem. E, às 

vezes é engraçado porque nós até nos damos…”épa que ideia tão engraçada!” e nós até 

dizemos: “olha que a minha até não ficou mal no meio disto tudo” (risos). Mas o facto de 

obrigar a pessoa a escrever, cria uma resistência grande e é difícil fazer as pessoas 

conseguirem passar para o papel. Já não é só uma questão de escrever só por escrever. 

SF: É! Tem que ser, tem que ser se não, não muda nada. 

CN: Eu também estou convicta de que sim. Têm essa passagem, cria uma formação 

interessante, que não deixa de ser…alias, acho que sim. 

SF: Eu não mudava nada! 

CN: Mas sem o portefólio, acho que isto não tinha o mesmo impacto. 

CN: Sim senhora, muito obrigada! 

 

 

 

 


