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Entrevista com JP em 22 de Julho de 2009 

 

CN – Isto é uma coisa muito simples, é fazer um balanço. 

Está a valer a pena participar no projecto? 

JP - Em termos pessoais não estou a conseguir agarrar … há algumas coisas que queria fazer, 

(…) mas sim, está a valer a pena. 

CN -Quais são os aspectos mais positivos que este projecto tem tido ou este processo? 

JP - Obriga-te a… a repensar a tua prática e nesse sentido acho que cumpre perfeitamente o 

objectivo. Aquilo que eu, estou a falar pessoalmente, aquilo ainda não fiz e sei que tem muitas 

mais valias é a produção escrita. Ao estares a reflectir oralmente já se faz esse trabalho mas se 

fizeres com o tempo, em termos escritos mais ainda, mais-valias vais ter. Mas esse feedback 

ainda não o tenho. 

CN - Achas que se o processo não passasse pela escrita não teria o mesmo impacto. 

JP – Impacto? Estás a pensar em termos no impacto na pessoa no seu desenvolvimento 

pessoal? 

CN – Sim. 

JP - Daí eu acreditar na mais valia do portefólio reflexivo escrito. 

CN - Achas que o facto de se fazer faseado ou de se fazer como etapa final de um processo, 

qual das duas formas é que te parece que será a mais… a mais eficaz? 

Na construção do portefólio? 

Exactamente. Porque aquilo que eu tenho vindo a propor é a construção faseada, e portanto 

por várias circunstâncias, não és o único, há um ou outro colega que não está …ou optou por 

não ou por outras razões não está a conseguir fazer dessa maneira. Também pode ser uma 

opção. O que é que te parece que será mais eficaz? 

JP – É uma coisa engraçada porque tu tens duas perspectivas:  uma perspectiva de ir fazendo 

uma espécie de quase diário em que tu vais construindo e isso por si próprio já é um trabalho 

de reflexão  por outro lado, aqui, pelo que eu percebi tu tens que produzir um trabalho que é 

um produto final. Eu julgo - não estou a fazer como te disse, como queria - mas julgo que o 

faseado é melhor ou seja, porque a pessoa vai… vai… acrescentando as melhorias ao longo do 

tempo. Daí aquilo que também estás a dizer. Agora no fim há muita coisa que eu me escapou 

ou tenho que ir buscar… mas repara também pode ter acontecido outra coisa: tu podes ir 

armazenando e depois no fim quando fazes o relatório podes ir buscar o que aí está 

Agora estou a pensar alto. Fazer uma espécie de… diário e depois no fim ir buscar essas notas 

para fazer esse relatório final. 
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CN - Aspectos negativos? Quais achas que são os aspectos mais negativos deste projecto… ou 

menos conseguidos? 

JP - Depende do que estás a pensar. Em termos dos objectivos que eu tinha… portanto há 

muita coisa… 

CN - O que tu achares que é pertinente. Não há nenhuma limitação em particular. 

JP – Eu vou dizer uma coisa que já tinha dito mas que não é por ela não existir que as coisas 

não… por mim também, estou a falar no meu caso. Não houve mais intervenção mas podia-se 

ter montado um esquema colaborativo, defendo isto sempre como sabes, on-line um 

bocadinho mais… não sei… depende das pessoas… estive a ler umas coisas sobre isto, os 

paradigmas que se vão utilizar. Aquilo tem que emergir  

Tu montas aquilo e não há garantia que as pessoas os usam e desenvolvem. Podes fazer 

algumas coisas mas não…  

Se calhar podia-se ter montado uma estrutura para fazer isso; o que não quer dizer que no 

meu caso isso levasse a que eu fizesse mais, estás a ver? Mas estou mais direccionado agora 

para ver esse lado. Não são coisas negativas, não acho que seja um aspecto negativo que 

funcionou menos bem… não tem a ver com o projecto, tem a ver com o contexto temporal e 

actual  em que o projecto se desenvolve.  Se o projecto se tivesse desenvolvido há 2-3  anos, 4,  

eventualmente nós teríamos mais condições para fazer o trabalho. 

CN - E que tipo de condições é que seriam diferentes na tua opinião? 

JP - Agora temos mais carga horária e estamos pressionados com um conjunto de outras coisas 

e a investigação é para além disso. Depois depende das pessoas e do seu investimento pessoal, 

e do que elas estão a fazer… das prioridades. Mas isso não é um aspecto negativo do projecto 

mas é algo que podia ter feito com que o projecto funcionasse ainda melhor. 

CN - Isso são condições que poderiam ter existido… 

JP - São condições exteriores. Também há aqui Clementina, … mais  uma vez por questões 

pessoais que são difíceis de controlar a não ser que vás mexer,  gerindo as motivações das 

pessoas… houve se calhar nessa altura também… eu … eu… tinha mais motivação, mais crença,  

mais… não quer dizer que não tenha, mas houve uma altura em que se calhar estava mais… 

CN - Estavas mais entusiasmado. 

JP - Não quero dizer que não esteja, era uma coisa que eu te ia dizer, há muita coisa que eu 

também podem não ser factores tão… quando fores avaliar o que nós fizemos podem não ser 

despistáveis. Há muita coisa que eu tenho vindo a reflectir mas que não é necessariamente por 

causa do projecto mas que se insere… mas que depois se pode integrar no projecto. Não estou 

a fazer outro tipo de investigação ou de reflexão pessoal, etc. 

CN – Exacto,  OK, muito bem. Sentimentos que tu associas ao projecto. 

JP – (pausa) Sentimentos?? 
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CN – Sentimentos. 

JP – Sabes que eu sou um homem da razão… 

CN - És um homem da razão. (…) Mas se quiseres mais fácil: que palavras é que usarias para 

descrever a experiência que tens tido? 

JP – Eh pá… 

CN – Com o projecto? 

JP - Frutuoso? Mas isto não tem a ver com emoção. 

CN – Não, pode ser palavras. 

JP - Associação livre… 

CN - Sim, sim, palavras que tu usarias para descrever 

JP – Intimidade? Desenvolvimento…  pessoal, claramente, não tem a ver com chavões, nem 

nada… (…) Que mais? Eu não estou muito… embora esteja a estudar essas coisas não estou 

muito numa de partilha. 

CN - Isso é também um sentimento que tu tens… 

JP- É, é, tem a ver… 

CN - É um sentimento de reserva face… 

JP - De alguma reserva face a um contexto, face ao seja o que for. Se quiseres pôr aí alguma 

emoção gostaria de partilhar mas neste momento não estou com facilidade. 

CN – Percebo, por exemplo há pessoas que dizem, sei lá, houve alguma angústia ou passaram 

por uma fase de angústia mas depois ultrapassaram e agora sentem-se muito satisfeitas por 

terem conseguido… 

JP - Não são palavras mas posso-te dizer uma coisa que eu também já disse o que tenho 

sentido é esta… por um lado, a percepção do que devias fazer… das indicações de um conjunto 

de tópicos que… fazem a tua auto-avalição e que servem aí como ideais reguladores, “Eu devia 

fazer assim”, e a dificuldade em conseguir fazer isso. 

CN – É a décalage, entre o que nós idealizamos e… 

JP- Não, a dificuldade em conseguir com um conjunto de outras ocupações do teu tempo e 

preocupações. Primeiro, em todas as disciplinas. Porque não sei se te lembras, também já falei 

disso, não consegui fazer, vou aplicar nesta e as outras deixo. Não, porque isto passa 

automaticamente. Eu disse-te de outra vez: tu vias os vídeos; ficas constrangido porque vai ser 

filmado. 

Nesse aspecto… percebemos o que temos que fazer e a dificuldade de não o conseguirmos 

fazer. Por razões várias. Isso claramente. Tens um conjunto de tópicos que vais vendo. Olha 
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aqui… pode ser… aqui devia melhorar, aqui melhorei, houve umas coisas que eu fiz: foi passar 

os questionários, sistematizar um bocadinho as coisas... Estava a ler um pouco aquele curso 

sobre didáctica que fiz há dez anos. (…) Nem que seja a nível pessoal, criar uma avaliação em 

que os únicos indicadores são os alunos, não é? Com todas as dificuldades e limitações que 

isso tem. Eh pá, os alunos não gostaram, isso não quer dizer que seja mau.  

CN – Sim, exactamente. 

JP - Ah, os alunos gostaram muito… isso também não quer dizer… 

CN – Isso também concordo. Nem sempre a opção pode ser fazer aquilo que agrada aos alunos 

ou que não agrada. E eu também percebo que há coisas nos meus próprios inquéritos que 

percebo que eles não gostam mas que eu não vou fazer de forma diferente porque acho que é 

assim que deve ser feito, nomeadamente a avaliação e coisas do género. Mas pronto. Qual é 

que tu achas que é a opinião dos colegas sobre o projecto? Tens ideia do que é que as pessoas 

pensam sobre o projecto? 

JP – Ah…Sim, com alguns limites. Tenho. Foi útil, ajudou a reflectir, a avaliar o nosso 

desenvolvimento, o nosso progresso e acho  

CN - Como é que tu achas, o que é que tu achas da forma como o processo foi conduzido até 

agora? 

JP – Bem… bem…  não pude estar presente em todas mas os seminários foram muito úteis, em 

que se aprendeu, às vezes não é tanto aprender mas confirmar, actualizando. 

CN – Que sugestões é que tu tens em termos de melhoria do processo? O que se poderia ter 

feito diferente ou melhor para se atingir mais os objectivos? 

JP – Ora deixa cá ver…  as condições… 

CN – Institucionais? 

JP - Institucionais mas aqui também há aspectos como eu já te disse que são pessoais e que 

são difíceis de controlar.  Ah… fundamentalmente isto. Se houvesse algumas condições sei que 

é difícil no contexto em que estamos mas haveria mais facilidade em as pessoas se 

empenhassem mais. Não quer dizer que não se empenhem mas limita. É o que estou agora a 

lembrar-me. 

CN - O que é que te agradou mais neste processo e o que é que te agradou menos? 

JP - Agradou mais… a relação com as pessoas, o ambiente de abertura, embora também tenha 

algumas reticências relativamente a isso, ou seja, isto tem a ver com o próprio projecto mas 

não estou a responder nada de novo… 

Não, não, diz… 

 São coisas que…. até que ponto é que nós conseguimos sendo um documento público, ser 

totalmente honestos 
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CN - Público em que sentido? 

JP - Público porque o portefólio é por natureza um documento, um registo. 

CN – Talvez público no sentido de ser apresentado para fora do grupo, se o entenderes. E até 

mesmo dentro do grupo com limitações. 

JP - Mas mesmo dentro do grupo… 

CN - Posso não querer partilhar esse documento ainda que obviamente a ideia de base é que 

se crie um clima de partilha e que as pessoas pelo menos com alguns possam trocar… 

JP - Até que ponto é que…  as pessoas não manipulam o portefólio? 

CN - Para apresentar uma imagem… 

JP – Gerir essa imagem… 

CN – Isso pode ser uma coisa que é mais desagradável em termos deste projecto, uma coisa 

que te agrada menos é o facto de teres que te expor e no fundo ter que partilhar. Isso pode ser 

uma coisa que pode ser desagradável, ou não? 

JP – Não neste caso não tanto, sim pode ser, mas o que eu estava a pensar era uma limitação… 

CN -… do próprio processo. 

JP – É uma coisa que pode ser negativa. Não invalida, é assim … isso obriga a quê? Vai por o 

ónus aonde? Na própria pessoa. Se a pessoa quiser fazer e progredir não estará interessado 

em fazer isso mas se ela tiver outros interesses pode … como é que eu hei-de dizer … pode 

fazer não correspondendo aos verdadeiros objectivos… 

CN - Diz-me uma coisa porque é que tu decidiste participar neste projecto? 

JP - Porque é válido, porque me interessava, o desenvolvimento pessoal e profissional que me 

interessava. Fundamentalmente isso. E porque queria aprender… mais. Nós temos aquela 

questão de nunca ter tido uma formação pedagógica, eu nunca tive uma formação 

pedagógica, como muitos de nós. Fomos fazendo a nossa auto-formação. 

CN - Isto pode parecer um bocadinho redundante mas… achas que tiraste benefício da 

participação neste projecto?  

JP – Sim. 

CN - Tiraste algum benefício para ti? 

JP – Queres saber … 

CN – Sim, O que é achas que te trouxe de benefício? 

JP – Ainda não tirei todo porque ainda não tive todo o resto do trabalho não fiz o passar a 

papel e reflectir mais profundamente ainda não vi o dos outros mas só nas reuniões já houve 



6 
 

alguma partilha de metodologias, de ideias, de práticas que… houve umas que há fazia outras 

que adaptei. Não sei se interessa? 

CN – Interessa! 

JP - Já não sei de quem foi a ideia não sei se foi da SF… Era uma coisa que eu fazia… já não sei… 

em tempos diferentes ou com um prazo diferente e que a SFa fazia de forma diferente e que 

eu adaptei para ver se funcionava melhor.  

CN - Foi uma sugestão que tu adaptaste … 

JP - Foi uma metodologia de trabalho de por os alunos a fazer apresentações que eu fazia de 

outra maneira e reformulei. 

CN - Certo, muito bem. Pelo menos trouxe-te este benefício. Mais algum aspecto que tu vês 

que seja benéfico ou foi fundamentalmente a partilha, trocar experiências. 

JP - As vantagens que eu considero e agora me lembre são essas. 

CN - Achas que o grupo também beneficiou alguma coisa enquanto grupo? 

JP – Não te sei responder muito bem porque não tenho dados, não estou muito… como te 

disse… muito participativo nas interacções grupais. Eu julgo que sim… julgo que sim… 

CN - E os colegas, uma coisa é em termos de grupo e em termos dos colegas individualmente, 

tens ideia se as pessoas beneficiaram, se tiveram alguma vantagem em participar? 

JP – Eu penso que sim. 

CN - Tens a percepção que sim. Pergunta grande mas que pode não ser comprida. Que 

mudanças é que tu consideras que aconteceram, contigo em particular, ao longo deste 

processo? Já me deste um exemplo, através daquelas conversas que tínhamos, da partilha 

houve coisas que tu viste e que até achaste que podias adoptar ou modificar dentro daquilo 

que já fazias ou ideias de outros colegas que até achaste interessante e quem sabe 

experimentar e fazer uma alteração qualquer. Mais aspectos que tu tenhas… 

JP - Fundamentalmente foi isso, que eu me lembre… ainda tenho o projecto de agarrar nisto 

tudo e… já não para este ano, já terminou o ano, mas no ano que vem e criar uma checklist de 

uma conjunto de coisas para não me esquecer dessas coisas. Durante as aulas, na 

preparação… 

CN - Portanto achas que isto te ajudou mais a pensar mais o que fazes no contexto de aula, na 

planificação da aula… 

JP – Sim. Na avaliação… 

CN - Na avaliação? Dos resultados dos alunos ou do teu próprio processo? 

JP - As duas coisas, quando falamos de avaliação temos dessas duas dimensões. Falarmos de 

monitorização do nosso desempenho e as avaliações dos alunos. Mas aí eu num espírito de 
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honestidade confesso-te que há, também há dificuldades. Com o excesso de trabalho… há 

muitas coisas em que eu gostaria de fazer, de investir, de melhorar mas que não é possível. 

CN - Por questões de tempo… 

JP - Vou-te dizer francamente. Entre aspas, a certa altura temos que nos defender um 

bocadinho. As loucuras, eu ainda fiz algumas: por tudo na moodle, criar tudo, a disciplina nova 

de comunicação educacional multimédia. Mas a certa altura comecei a ver é pá, isto é uma 

loucura. Não pode ser eu tenho tantas cadeiras para dar… (…) 

CN  - Olha a nível institucional achas há algum benefício para a instituição? 

JP - Para a instituição? 

CN – Sim. 

JP - Claramente, melhoras o desempenho dos docentes… 

CN - E isso que efeitos é que pode ter? 

JP - Melhores profissionais, melhores aulas, melhores… 

CN – Sim, melhor instituição? 

JP -Pelo menos uma melhor instituição.(…) 

CN - Quais é que achas que têm sido as dificuldades, as tuas dificuldades neste processo, quais 

são coisas que sentes como mais difíceis? 

JP – Tempo. 

CN – É a gestão de tempo, não é? Existiu ou existe assim algum momento particularmente 

difícil ou complexo neste processo que gostavas de mencionar, identificar. A determinada 

altura isto foi particularmente difícil para mim ou foi demasiado complexo ou esta parte 

causou-me um constrangimento muito forte… 

JP - Não, embora quer dizer… por exemplo, logo no início, pensar na tua filosofia de docência, 

só aí, ficas logo aí.  Quer dizer. A partir daí vês implicações, se aquilo funciona, etc., mas isso… 

embora também esteja a fazer isso de outro lado, tu tens vários modelos e estás a ver os 

modelos, outras coisas que não vêm daqui mas que também se aplicam aqui. Tu tens modelos, 

tu podes querer adoptar um modelo mas estás limitado para fazer essa adopção. Não 

consegues. Podem existir razões pessoais: a forma como tu dás as aulas, as tuas 

características, etc… mas também podem existir dificuldades em… com o trabalho que está 

implicado por adoptares esse modelo… e não é por acaso que as metodologias tradicionais 

também são as mais fáceis. 

(…) 

CN – Olha, tens alguma percepção ou alguma ideia de quais serão as dificuldades que os 

colegas estão a sentir? Sabes se são parecidas com as tuas, se são outras? 
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JP – Não tenho nenhuma ideia. 

CN – Tens alguma sugestão sobre a forma como… 

JP – Uma coisa que… uma dificuldade não direi de todos mas de alguns é, claramente, a 

dimensão pedagógica. Estou a pensar por exemplo no GF. Pessoas que têm menos essa 

dimensão pedagógica, esse trabalho de aprender … mas que é também um dos objectivos 

deste projecto. 

CN – Achas que haveria formas de eliminar ou minimizar algumas das dificuldades que tu 

referiste? Algumas são institucionais e percebe-se. Haverá outras? Tu sempre apontaste o 

tempo e a gestão do tempo como sendo a grande dificuldade. Tu vês uma solução? Que passe 

mais pela instituição, pela forma como nós temos as cargas horárias distribuídas… o pouco 

tempo livre que podemos ter em função de cargas horárias que são razoavelmente elevadas 

(…) por exemplo, as pessoas que durante um ano se empenharem a fazer um portefólio de 

docência têm menos x horas para poder fazer esse trabalho. Seria uma coisa desse tipo? 

JP – Por exemplo, se calhar num ano fazer isso. Apenas um ano, portanto, quando estava a 

investir no seu portefólio e depois a partir daí pode ir navegando, pode ir gerindo o seu 

portefólio mas fazer esse primeiro trabalho mais desenvolvido, mais intensivo. Concordo, sim 

senhor.  

CN - Que tipo de apoio é que tu achas que é necessário agora nesta fase e até à conclusão dos 

portefólios… até à conclusão desta etapa do projecto? 

JP – Não estou a ver que seja… Tens estado sempre de portas abertas! Tens falado com as 

pessoas. Via não on-line, não é? Mais presencialmente. 

CN - Até porque as pessoas não aderem à plataforma. 

JP - Pois não. 

CN - Elas não visitam a plataforma. Portanto quando tu dizes o facto de criar espaços 

interactivos é uma ideia, mas elas nem sequer vão lá para ver os próprios documentos. 

JP – Fui lá buscar aquilo tudo mas depois pensei imagina que eu queria aqui trocar ideias, mas 

é verdade… 

CN - Há muitas pessoas que não estão à vontade com a plataforma, como é evidente 

JP - Não estou a dizer que isto seja generalizável mas nesta altura sim. 

CN - E em relação aos outros colegas conhecendo um bocadinho as dificuldades achas que há 

alguma coisa que o projecto, eu em particular, pudesse fazer para minimizar estas 

dificuldades? 

JP - Não, não estou a ver. Acho que as coisas estão a correr como deviam 
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CN - Não tens nenhuma sugestão algo que pudesse vir a ajudar as pessoas que tenham mais 

dificuldade em terminar o portefólio (…) há pessoas que estão quase a concluir mas há outras 

que (…)e há pessoas que ainda não fizeram (…)  

JP - Não estou assim a ver nada de especial… Não me lembro de nada. 

CN - Sim, senhor, muito obrigada! 

 


