
Entrevista com a docente CG em 24 de Julho de 2009 

 

 

CN – Bem C, isto é uma coisa simples: queria fazer uma pequena avaliação da percepção que 

os colegas têm tido desta experiência, do projecto, deste processo de um ano, um bocadinho 

mais… mas pronto, um ano e isto mesmo antes de fazermos o próximo workshop  porque 

depois vamos ter um momento também em que vamos fazer todos mas eu queria antes ter a 

percepção individual e depois então ver o conjunto. 

 

Queria perguntar se para si está a valer a pena participar no projecto? 

 

CG - Para mim está a valer a pena participar no projecto, a única coisa que eu lamento mais é 

não ter a disponibilidade que gostaria de ter. Em termos de participação nos workshops e 

participação no projecto em si tem sido uma mais-valia.  

 

CN - Quais são os aspectos positivos do projecto? 

 

CG - Para já a partilha, a partilha entre todos, nos workshops, o falarmos das experiências uns 

dos outros a forma como cada um pensa na acção, como pensa na forma como dá as suas 

aulas, portanto, isso tudo tendo sido uma mais-valia, até o último workshop foi bastante 

proveitoso. Acho que individualmente todos nós temos vindo a… beneficiar. Este projecto ao 

exigir a reflexão sobre nós próprios sobre o trabalho e essa reflexão… portanto, o estarmos 

envolvidos no projecto exigiu-nos essa reflexão de forma se calhar mais sistematizada do que 

habitualmente fazemos, acho que é uma mais-valia individualmente para cada um de nós ter 

feito isso e a partilha em grupo. Acho que são os dois aspectos que eu acho mais positivos. 

 

CN - E quais os aspectos mais negativos do projecto?  

 

CG - A pouca disponibilidade, a falta de tempo. Eu sei que o portefólio exige tempo, sabia disso 

desde o início… 

 

CN - É a pessoa que mais sabe sobre isso… 

 

CG - O portefólio exige disponibilidade e tempo para o fazer; essa foi uma grande aflição minha 

logo, saber que teria pouco tempo… falo por mim mas esse foi o aspecto, não é negativo do 

projecto, mas é o aspecto…  

 

CN - Foi a sua dificuldade pessoal… 

 

CG - Foi a minha dificuldade pessoal. 

 

CN - Acha que este processo se desse da mesma maneira com os mesmos timings, com os 

mesmos momentos mas não passasse por nada escrito, não passasse pelo próprio portefólio 

em si teria o mesmo efeito…? 

 



CG - Acho que não. Acho que é importante escrever e passar para escrito. 

 

CN - Porquê? 

 

CG - Porquê? Porque acho que o pensamento concretiza-se só depois de passar pela escrita. 

Muito … Podemos ler muita coisa, podemos fazer muita coisa, depois o escrever sobre isso faz 

consolidar tudo aquilo que reflectimos. 

 

CN - Que implicações tem a escrita que não tem apenas a reflexão, a discussão em grupo, a 

partilha, os momentos até de alguma formação, da Estela connosco e tudo…? 

 

CG - Uma maior tomada de consciência de nós próprios, acho que a escrita nos facilita isso, no 

fundo, uma maior tomada de consciência. 

 

CN - Que sentimentos é que associa ao projecto? 

 

CG - (risos) Sentimentos… é assim… sentimentos, sentimentos, eu volto a falar do ponto de 

vista pessoal; para mim tem um sentimento muito… que é a tristeza de não conseguir dar 

resposta a ele. Eu volto a isso, porque é efectivamente o sentimento que eu mais tenho é a 

insatisfação de não conseguir dar resposta. Eu adio de semana para semana a escrita, eu tenho 

a estrutura, escrita num papel à mão, e de dia para dia digo: “hoje tenho que me sentar e 

escrever, tenho a estrutura e agora tenho que preenchê-la, e vou escrever”. E adio de dia para 

dia. Depois, por exemplo, o workshop estava marcado para determinada data e disse: “agora 

tenho mesmo que fazer até esta data”. Adiou, pronto, foi mau (risos). Foi mau porque adiou 

também o escrever. Portanto esse é o sentimento, é um sentimento e frustração por não estar 

a dar resposta porque gostava mesmo, até porque sinto neste momento uma grande vontade 

de escrever sobre, por exemplo, esta unidade curricular que me dispus para fazer o portefólio. 

Gostava muito que o tivesse escrito. 

 

CN - Que palavras utilizaria para descrever o próprio projecto; não tanto o projecto no sentido 

objectivo mas a sua experiência no projecto. Estou a fazer sentido? Primeiro pedi-lhe 

sentimentos agora era um pouco palavras, adjectivos que acha que podem descrever a sua 

experiência? 

 

CG - Ha, (hesitação) É difícil… adjectivos? (pausa). É assim, à partida é um projecto que, que… 

logo de início achei muito interessante, portanto era desafiante.  

 

CN - … Interessante… Desafiante… 

 

CG - Acho que o trabalho em grupo, o trabalho em conjunto, o partilharmos, uma coisa que 

não tínhamos feito e que é raro conseguirmos fazer nesta instituição, não é? E conseguirmos 

reunir alguns momentos, poucos que sejam, e partilharmos a nossas experiências acho que 

isso é muito importante neste projecto, a partilha. É desafiante… e penso que a nível do ensino 

superior acho que é… inovador. 

 



CN – Que opinião que acha que os colegas têm do projecto? Qual é a percepção que tem?  

 

CG - Eu acho que eles têm uma opinião muito positiva. Acho que estão também muito 

motivados para ele, e interessados, e a percepção que tenho é essa que é um grupo que está 

bastante motivado e envolvido no projecto. 

 

CN - Porque é que decidiu participar no projecto. Não foi obrigada? 

 

CG - Não, não fui obrigada. Vou voltar a dizer: porque acho que é um projecto que, que a nível 

do ES é inovador. Portanto, eu acho que o criar o portefólio de docência ou o portefólio de 

uma unidade curricular ao nível do ES, acho que é inovador, pelo menos por aquilo que eu 

tenho lido sobre o assunto é inovador. Os portfolia a outros níveis de ensino, se calhar, já são 

mais habituais. Não conheço aqui em Portugal que se esteja a utilizar o portefólio de docência 

não sei, posso estar errada, mas acho que é inovador. E isso foi uma das coisas que me 

motivou a participar no projecto: é o tal desafio e depois não vou mentir o facto de poder 

participar e contribuir para ajudar uma colega também no seu projecto de doutoramento 

também me motivou, com certeza que sim, seguramente. 

 

CN - O que acha da forma como o projecto foi conduzido até agora? Eventualmente que 

sugestões fazia para alterar, para melhorar, para modificar, aspectos que não tenham também 

corrido tão bem?  

 

CG - Eu vou dizer uma coisa que é contra mim que vou falar: é os prazos (risos). Ou seja, se 

calhar se tivesse mesmo “é hoje ou nunca mais”, a mim, e é pessoal, podia-me ter ajudado a 

não prolongar. Também sei que iria contra a filosofia subjacente ao projecto e à realização de 

um portefólio que deverá ser feito nos timings de uma pessoa mas, contra mim falo; se calhar 

aquela obrigatoriedade da data… (risos)  

 

CN - Uma maior directividade, talvez… 

 

CG - Mas é contra e sei que é contra a filosofia do projecto. De resto, talvez em termos de 

sugestão… alguns outros encontros, mais encontros, teria facilitado, também. Os momentos 

em que tivemos em conjunto foram muito importantes, foram mesmo uma mais-valia. Eu 

vinha sempre dos encontros com uma motivação: “eu tenho mesmo que fazer porque se os 

colegas estão a fazer e isto está a ser tão interessante, portanto eu tenho mesmo que fazer”. 

Eu queria fazer. E acho que estes momentos quando saíamos de lá, saíamos motivados e 

entusiasmados. Se calhar com uma maior frequência nos ajudaria também a mais facilmente 

concretizar. 

 

CN - O que é que lhe agradou mais no projecto e o que é que lhe agradou menos, até agora? 

 

CG – (Pausa) Agradou-me, agradou-me os momentos em grupo. Acho que são muito positivos. 

Foi mesmo muito positivo. Ver os colegas a dar uma aula, as diferentes formas de leccionar de 

cada um, porque nós entramos na sala e fechamos a porta e não se sabe o que se passa lá 

dentro. Mais uma vez contra mim falo que fui a única que não o fiz portanto… (risos) 



 

CN - Até agora… 

 

CG - Foi pena, foi pena não o ter feito. Talvez para outra oportunidade. Mas… isso foi muito 

interessante, perceber às vezes como se conduz a aula de formas diferentes e que até se chega 

a objectivos idênticos. Mas que a forma de leccionar, e ter percebido isso, partilhar essas 

experiências, ter percebido a forma como alguns colegas poderão ser mais directivos outros 

menos directivos recorrendo a métodos mais activos outros mais… Foi muito interessante essa 

partilha (risos) acho que isso foi muito positivo. Até porque depois nós temos o feedback de 

alguns alunos, não é? E então, eu por exemplo, o colega Gonçalo foi mesmo (risos)… porque 

eu ouvia os alunos e depois ver como ele dava… aquilo foi…(risos) 

 

CN - Foi mel na sopa… 

 

CG - Foi mesmo muito, muito, interessante. 

 

CN - E o que agradou menos? 

 

CG - Não posso dizer que tenha assim algum aspecto que considere menos positivo… 

 

CN - Considera que o facto de ter participado no projecto lhe trouxe a si algum benefício? 

 

CG - Sim, trouxe-me benefícios, sim trouxe-me benefícios nomeadamente, inclusive, na 

consulta de alguns artigos sobre portefólio, na disponibilização que fizeram de alguns artigos, e 

isso foi uma mais-valia, novas leituras novos saberes… 

 

CN - E o grupo, acha que o grupo enquanto grupo, não estou a falar individualmente, ganhou 

alguma coisa com este envolvimento? 

 

CG - Acho que sim, acho que sim, acho que ganhou. Acho que até este conjunto de elementos 

que pertencem a este grupo, que se calhar até têm ligações entre si, e fazem sub-grupos, mas 

que depois em grande grupo funcionam bem, funciona bem, houve um à vontade, 

conhecemo-nos melhor, portanto, isso também ajudou. Se calhar algumas representações que 

tínhamos de determinados colegas mudaram, ou alteraram-se, quer para o positivo… eu acho 

que aqui foi mais para o positivo, não houve assim alterações desagradáveis mas mais 

agradáveis, portanto acho que isso funcionou muito bem. 

 

CN – E em relação aos colegas, não agora ao grupo enquanto grupo mas e em relação aos 

colegas parece-lhe que eles demonstram ou parecem ter beneficiado alguma coisa do 

envolvimento com o projecto? 

 

CG – Eu acho que sim, eu acho que sim... eu acho que alguns colegas inclusive, se formos a 

pensarmos naqueles que tinham métodos mais directivos, ao serem confrontados com colegas 

que utilizam métodos mais activos, se calhar foi uma mais- valia perceberem que até se pode 



fazer de outra forma e que se calhar de uma próxima vez até vão tentar fazer de uma outra 

forma. Eu acho que isso já constitui um benefício muito grande. 

 

CN - Que mudanças é que considera que existiram no seu caso pelo facto de ter participado no 

projecto? Nota alguma mudança em si ou na forma como lecciona ou na relação com os 

outros? A que níveis é que há mudanças ou se percepciona alguma mudança? 

 

CG - É assim, eu desde que lecciono no ES e até mesmo pela minha formação de base tenho 

sempre, em termos de opção, o recorrer a métodos mais activos, participativos, em métodos 

mais centrados nas pedagogias participativas. A relação com os alunos também é muito 

próxima, tento que seja muito próxima. Acredito que muito do que se faz no ensino tem que 

estar assente numa boa relação pedagógica e por isso esse é um dos aspectos, uma das 

dimensões, em que aposto bastante. Portanto, é assim, a participação no projecto veio de 

alguma forma fazer o reforço daquilo que eu já defendia e que tinha sempre algum receio de 

que estivesse a fazer errado uma vez que estávamos no ES. Muitas vezes no ES acha-se que 

esses métodos não serão os mais adequados, até mesmo em termos do papel de professor, de 

aluno… E a participação neste projecto veio reforçar que também o que estava a fazer não era 

assim tão errado e que estava até muito próximo daquilo que se pretendia agora numas 

pedagogias e didácticas de ES mais no paradigma de Bolonha afinal eu não estava distante 

disso, antes pelo contrário e já o fazia desde sempre, desde que iniciei, mas também tem 

muito a ver com a minha formação de base, estou habituada a trabalhar com métodos mais 

activos e as pedagogias participativas e também fiz essa transposição para o ensino superior. 

Eu nunca consegui dar uma aula muito directiva ou só expositiva ou… em nenhuma das áreas 

que leccionei e em nenhum dos conteúdos. Nunca consegui muito… há sempre o 

envolvimento do aluno e uma participação muito grande e um ensino muito centrado no 

aluno. Eu sempre o fiz mas deve-se se calhar a esta formação. 

 

CN - Acha que poderá existir algum benefício institucional pelo facto de se ter desenvolvido 

este projecto? 

 

CG - Ai, sem dúvida, eu penso que sim. Eu penso que para já criou-se aqui um grupo que se 

calhar está mais sensível para, para… uma mudança, uma mudança de paradigma mesmo, a 

nível do ensino. Eu acho que este grupo é um grupo capaz de passar a outros e isto é uma bola 

de neve, não é? Portanto, eu penso que isso é uma mais-valia porque acaba por, se calhar, 

daqui… dentro de um curto prazo de tempo, termos colegas que funcionam muito naquilo que 

são as metodologias que defende o processo de Bolonha e, portanto, acho que este projecto 

poderá vir a ser uma mais-valia neste sentido, ou seja, já há um grupo de professores que está 

sensível, é capaz de partilhar isto e passar isso a outros, outros ficarem interessados, 

motivados, e se calhar pode-se alargar o grupo… 

 

CN – Tipo bola de neve… 

 

CG - Exactamente. 

 

CN – Quais as dificuldades que tem sentido neste processo, neste ano e pouco? 



 

CG – Dentro do projecto a maior dificuldade é fazer o portefólio, a gestão do tempo para fazer 

o portefólio, pela acumulação de funções, possivelmente, e que por isso… Tenho tido mesmo 

dificuldades… Até porque como disse ainda há pouco, tenho a estrutura feita, está num papel 

debaixo do teclado do meu computador, para passar. Já tenho isso, tenho muito texto escrito 

em arquivos, em ficheiros. Estou numa fase de tentar arranjar uma forma criativa de o 

apresentar, por exemplo, porque também me agradaria apresentar um portefólio que não 

fosse apenas um suporte de papel habitual, gostaria de… e lá está, a gestão do tempo para o 

construir, para fazer, para escrever…  

 

(…) 

 

CN - Acha que existiu algum momento particularmente difícil ou complexo para si neste 

processo ou ele foi todo ele difícil, todo ele fácil, ou todo ele equilibrado em termos de 

exigência ou de complexidade? 

 

CG - Não, não, existiram alguns momentos em que senti constrangimento, constrangimento 

em não estar a dar a resposta que devia, nos tempos que devia, e portanto esse 

constrangimento… daí a vontade, às vezes, de desistir dele face a achar que não estava a 

corresponder àquilo que deveria corresponder e isso face aos colegas que também têm tanto 

ou mais do que eu para fazer e estavam a conseguir e eu não estar a conseguir, isso para mim 

foi um constrangimento. Sinto-me constrangida por isso. 

 

CN - Já ultrapassou ou ainda não? 

 

CG – Não, ainda não, ainda não. Ainda me sinto… 

 

CN - E da parte dos colegas quais lhe parece serem as dificuldades que eles têm? Tem uma 

noção, tem uma ideia do que poderão ser as dificuldades dos outros colegas? 

 

CG - A percepção que eu tenho numa primeira fase foi o entenderem então o que é um 

portefólio, portanto, como é que se faz isto. Mas acho que foi um grupo empenhado em 

querer avançar em querer saber, portanto ir à procura; acho que numa primeira fase ficaram 

assim… acho que depois perceberam: isto afinal não é nada complicado, até é interessante de 

se fazer. Depois acho que alguns passaram pela dificuldade, se calhar da escrita, do tal tempo, 

da gestão do tempo também para escrever e tenho a percepção de que alguns sentiram 

aquele, aquele… receio relativamente à… às metodologias que utilizavam.  

 

CN - Receio de quê? De se exporem? 

 

CG - Não sei se tanto de se exporem. Se calhar alguns de se exporem ou mesmo de se calhar 

“eu não faço nada assim, isto não… eu nunca fiz isto assim”... e portanto terem alguma, ou 

melhor, se calhar não é receio mas procuraram reflectir sobre aquilo que faziam e tentarem 

adequar a uma metodologia mais próxima daquilo que será, que era uma metodologia de 



ensino mais activo ou, ou… e mostrarem um bocadinho mais… o seu trabalho construindo o 

seu portefólio também mais centrado nesse … 

 

CN – Portanto, fazer essa mudança para esse tipo de metodologia. 

 

CG - Fazer essa mudança, sim eu penso que sim… 

 

CN - Nota mais alguma dificuldade? Acha que há aí mais alguma situação que possa ser difícil 

para os colegas? 

 

CG - Penso que não… pela percepção que tenho, lá está, por isso é que eu digo que mais 

encontros teriam facilitado e nós termos percebido um bocadinho mais as dificuldades uns dos 

outros. 

 

CN - Como é que acha que estas dificuldades podiam ser minimizadas, eliminadas, 

ultrapassadas? 

 

CG – Ah… bom, eu volto à gestão do tempo, ou seja, minimizar estas dificuldades seria eu ter 

mais tempo, ou seja, que o projecto tivesse sido mais considerado, vou ser muito sincera, 

considerado mais institucional, com carga para o trabalho e a investigação. 

 

CN - x horas para as pessoas participarem no projecto? 

 

CG – Exactamente. Reduzir a carga horária porque eu acho que é uma mais-valia para a 

instituição. E cada vez mais se deveria apostar em projectos de investigação que fossem uma 

mais-valia para a instituição, até para mostrar que existe investigação, para termos mesmo 

uma investigação consolidada e coerente, mas isso tem que estar presente nas cargas horárias 

dos docentes porque senão… Eu estou a ser sincera.  

(…) 

Eu acho que deveria ter sido contemplado, por exemplo no grupo dos colegas que 

participaram, ter sido contemplada, alguma carga horária, mais que não fosse retirada alguma 

carga horária da docência para este trabalho de investigação, porque exige tempo, exige 

leitura, exige a construção do portefólio, e mesmo tempo para pensar, para recolher a 

informação. 

 

CN - Que tipo de apoio é que acha que poderá ser necessário ainda até ao final, ou seja, pelo 

menos para conseguir que as pessoas completem. Há algumas que acham que já está 

completo e acham que têm uma versão já próxima do final, apesar de acharem que ainda 

gostariam de mudar mas as coisas também têm que ter o seu timing. Outros estão quase a 

acabar e outros ainda não têm escrito praticamente nada, não é a Cristina a única. O que é que 

acha que podia ser feito que ainda porque ainda temos algum tempo, que pudesse ajudar 

esses colegas ou que pudesse facilitar, incentivar, não sei, para poderem avançar mais um 

pouco? 

 



CG - É o tempo, eu penso que é tempo. Eu vou de com certeza utilizar o meu tempo de férias, 

neste momento, para tentar concretizar aquilo que… quero concretizar. Porque… (risos) Eu 

penso que poderei fazê-lo até… a versão final, em Setembro, não é? 

 

CN - Quando vier a nossa amiga espanhola… 

 

CG - O que eu quero tentar fazer é nesse timing tê-lo pronto, portanto eu vou fazer nas férias, 

sinceramente… 

 

CN - E acha que há alguma coisa que eu possa fazer, ou alguma coisa que nós em termos de 

estrutura de apoio possamos fazer?  

 

CG - Não eu penso que neste momento não… 

 

CN - E em relação às dificuldades dos colegas acha que há alguma coisa que se possa fazer 

 

CG - Eu não tenho a percepção agora neste momento porque já não nos encontramos há 

algum tempo de quais são as dificuldades no momento desta fase final. Porque eu tenho visto 

que alguns já estão mesmo numa versão final, aliás, a Clementina tem enviado até versões 

finais do portefólio e portanto eu não tenho a percepção daqueles que ainda não terminaram 

qual é a sua dificuldade agora. Estou a falar um bocadinho por mim, portanto, a minha 

dificuldade, volto a dizer, é tempo. É complicado, e é tempo. Espero conseguir concretizar 

agora nas férias. 

 

CN - Algum comentário, alguma sugestão, algum aspecto que acha que gostaria de frisar? 

 

CG - Não, assim de concreto não; acho, acho que esta ideia e este projecto de portefólio de 

docência é mesmo uma mais-valia, acho que nós deveríamos investir mais no próximo ano 

lectivo e construir mais e centrarmo-nos na nossa metodologia e mais na partilha nos grupos. 

Acho que deveria ser dada continuidade a esta investigação. 

 

CN - Convém… 

 

 CG - E deveríamos criar mesmo, se calhar, unidades de investigação que falassem e que 

trabalhassem mais próximo daquilo que são as metodologias de ensino e fazer trabalho sério. 

 

 

 

 

 

 


