
Entrevista com a docente CC em 27 Julho 2009 

 

CN - Queria fazer uma pequena conversa com todos os colegas para ter um bocadinho a 

percepção mais a nível individual, porque vamos fazer agora no workshop em grupo, o que é 

que as pessoas acharam desta experiência de um ano, sei lá, coisas que poderiam ter sido 

diferentes, o que é que correu bem, o que é que correu menos bem. Estou a tentar fazer com 

todos e só me faltam dois é a CC e AG. A AG faço depois porque ela não está cá, e portanto 

faltava-me falar com a CC. 

Tenho um conjunto de perguntinhas, algumas podem ser redundantes e portanto… 

CC - Não faz mal. 

CN - Passamos à frente. 

CN - Acha que está a valer a pena participar no projecto? 

CC - Sem dúvida. Nem sequer se pergunta. Acho que tu percebe isso. Mas sem dúvida 

nenhuma, não é valer a pena mas valer muito. Não sei se vou conseguir é colmatar todas as 

lacunas que vou descobrindo que o projecto me ajuda a ver melhor que existem, percebes? 

Não sei se eu tenho capacidade agora para dar o salto porque uma coisa é termos consciência 

do que está errado mas depois às vezes é difícil fazer o salto para começar a… 

CN - A mudar… 

CC - Não é só mudar porque algumas coisas implicam mesmo trabalhar e fazer projectos de 

outra forma, sei lá, estou a pensar no trabalho de grupo ou a pensar numa série de coisas que 

implicam esforço, vou ter que estudar vou ter mesmo que ver como é que posso fazer se é 

trocar impressões com os colegas, vamos ver… 

CN - Aspectos positivos do projecto? 

CC - Eu penso que o mais positivo é tu descobrires, tu olhares de forma mais atenta para o que 

estás a fazer, com os dois aspectos que isso implica que é tu veres os aspectos bonitos. Sei lá… 

quando vi a aula gostei de me ver, sinceramente, não tinha essa percepção. Gostei. Eu gostaria 

de estar numa aula com aquela professora,  se calhar parece uma coisa tonta mas gostaria de 

ter estado numa aula durante a minha universidade com uma professora daquele género, com 

aquele perfil e por outro lado  ver, “ ai ali não devia ter feito…”  acho que  isso é mesmo…  esse 

olhar atento sobre a tua prática acho que é mesmo o melhor, é mesmo  o mais interessante, 

positivo, interessante, gratificante por um lado também. É mesmo o primeiro ponto. 

Com os colegas… não sei se tens alguma pergunta que aborde. Eu acho que nos workshops 

quando a Estela Lamas esteve presente, acho que trabalhámos bastante bem, sinceramente. 

Contigo, sim, não tenho nenhum problema mas acho que os aspectos menos positivos terão 

sido o grupo, as trocas entre o grupo que só acontecem com algumas pessoas. Percebes? Já 

falámos nisso. 



CC - Não foi generalizado. 

É pena porque um trabalho desta natureza, outras pessoas que venham a fazer isto no futuro, 

já não estarei cá eu mas outras pessoas, era muito importante e penso que todos ganhavam 

muito se todo o grupo estivesse tão empenhado nas coisas como tu estás, por exemplo, 

percebes? 

CN – Mas eu também estou numa posição também… 

CC - Muitas pessoas acho que não estão assim… em pleno, não sei explicar, pelo menos…não 

sei…não sei… não faço comentários. Mas acho que enquanto grupo, se quiseres a minha 

opinião, enquanto grupo eu acho que não se funcionou assim… nos dias do workshop sim, até 

houve troca de… ou então devia haver talvez mais momentos deste tipo, com uma pessoa… 

talvez nesse caso sim; só agora é que estou a pensar nisso porque como funcionou naquele dia 

porque eu sei que até trabalhei naqueles dias com pessoas com quem não me identifico assim 

muito e lembro-me que funcionou… no dia em que esteve a Estela Lamas, naqueles dias em 

que nós trabalhávamos para depois apresentar um resultado, até funcionou. Portanto, 

provavelmente devia haver mais momentos, agora é que estou a pensar… 

CN - Mais momentos entre os workshops… 

CC - Sim, não sei se só esta formação assim tão distante. Não sei... estou a dizer o que eu sinto. 

CN - Sim, os colegas têm referido isso. 

CC - Mas não tinha pensado nisso, foi só agora que estou a pensar. 

CN - O aspecto negativo seria um bocadinho isso, o facto de não ter havido uma dinâmica 

maior a seguir aos próprios momentos de formação. 

CC - Eu acho. 

CN – E que sentimentos é que associa ao projecto? 

CC - Bem-estar, alegria, sei lá… sentimentos… acho que sim, é positivo sem dúvida. As coisas 

negativas não são suficientes para deixar desânimo, não nada disso, são todos sentimentos 

numa linha positiva, agradável a 100%. Mesmo que haja um colega ou outro quer a nível do 

grupo quer a nível do que tu sentes em relação ao ensino-aprendizagem, à forma de avaliação, 

a todos os itens que nós observámos e alguns funcionam menos bem mas não há nenhum 

sentimento de frustração, de desânimo, de frustração, não, pelo contrário, são… mesmo 

quando são negativos é com a vontade de os ultrapassar e portanto os sentimentos são 

francamente positivos. 

CN - Que palavras utilizaria para descrever a experiência? 

CC - … Palavras…  sei lá, é uma experiência que é geradora de mudança, é impulsionadora de 

uma nova atitude pedagógica e de mudança de estratégias, sei lá que palavras é que eu 

utilizaria? A palavra mudança é a que eu noto mais… uma palavra qualquer que diga … não é 

bem intercâmbio, troca de experiências também me parece que é muito bom porque eu ouvi 

algumas coisas… sei lá… sugestões dos colegas. O que eu ouvi no dia em que a aula foi 



visionada achei que  foi muito importante, muito importante umas as coisas que foste tu  

disseste e porque acho … e a PS acho que também disse qualquer coisa depois numa troca de 

impressões que tivemos só as duas. É muito importante o que os colegas dizem.  Acho que a 

palavra mudança, troca de impressões, sugestão, sugestões, sei lá … evolução da tua atitude, 

mudança, para positivo, evolução. E ganho para os alunos sem dúvida, há ganho para os 

alunos. Não tenho dúvida nenhuma de que mesmo durante naquela disciplina que era 

bastante longa, eu acho que eles ganharam porque eu comecei a mudar algumas coisas. 

CN - Já mesmo durante o processo… 

CC - Portanto acho que essa mudança é mesmo uma das palavras mais fortes para isso. Não 

sei,  não me ocorrem outras. 

CN - Que opinião é que acha que os colegas têm do projecto? Qual a sua percepção da opinião 

deles? 

CC - Quer dizer… eu acho que algumas pessoas acham que o projecto vale mesmo a pena, 

outras não sei bem. Sinceramente não sei se esse pensamento é generalizado. Sinceramente 

não sei. 

CN - Não sabe porque nunca falou com elas, não sabe pelo empenho delas ou pela menor… 

CC- Tenho algumas dúvidas que todas as pessoas considerem o que eu considero do projecto, 

por exemplo…mas se calhar estou errada. 

CN - Não, é a sua percepção é isso que se pretende. 

CC- Talvez pela forma como… porque só intervêm aqui e depois não há mais nenhum 

comentário ou… não sei… ou por um certo enfado às vezes de uma pessoa ou outra que 

parecia “ai vamos ter outra vez…” e eu fico toda contente, embora me traga uma grande 

complicação à... pronto à organização familiar porque eu acho que vou ganhar muito com… 

hoje sei que vou ganhar e  amanhã, mas não sei se vejo este entusiasmo em toda a gente ou se 

o sinto, mas é mais uma intuição se calhar estou a ser injusta com as pessoas mas não 

manifestaram outra coisa. Já sabes que eu digo aquilo que eu penso. 

CN - E acho muito bem, é mesmo  isso que se pretende. 

CC - Não sou capaz de dizer de outra forma. 

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

CC - Eu acho bem. Não tenho nada. Acho que a presença da Estela é indispensável, se fosse só 

contigo isto não se faria da mesma forma, com toda a honestidade. Eu dou-me muito bem 

contigo e gosto muito da tua maneira de estar nas coisas, até na escola, a maneira como 

conduzes este projecto também,  mas penso que para a Escola,  para estes professores,  se não 

houvesse a presença da Estela que ainda para mais tem um perfil muito bom como mulher,  

como professora,  como orientadora,  eu penso que as coisas não teriam corrido da mesma 

forma, sinceramente. Portanto,  penso que nunca…  Já não me lembro qual era a pergunta, 

desculpa… 



CN - Como é que acha da forma como o projecto foi conduzido? 

CC - Só mais algum encontro, isso sim, porque de resto esta forma está perfeita. Depois os teus 

mails a pedirem as coisas estão perfeitos, nós vamos fazendo, portanto acho que há muitos 

aspectos … não há assim nada de muito mau, ou de mau mesmo, não encontro. Só de facto 

parece depois que há um grande hiato a não ser de facto depois o contacto escrito que temos 

contigo a entregar textos e que tu nos vais dando feedback, nunca deixas de dar, dás logo 

aquela “gostei, não gostei” , pronto aquelas…  isso é muito importante que faças de facto, é 

mesmo muito importante.  Quando nós mandamos uma coisa tu dizeres nem que seja para 

pedir uma reformulação seja o que for que eu vejo,  eu oiço a SF que é a única pessoa que está 

mais no meu gabinete a dizer “tenho que reformular uma coisa a CN acha que é melhor”, não 

sei quê… portanto vejo que esse… essa troca é enriquecedora.    Portanto, a mim não me 

pediste nenhuma alteração mas disseste-me que tinhas gostado, sei lá… aquelas pequenas 

coisas que são interessantes e são boas de… 

CN - E já o tenho todo anotado. 

CC - Pronto. 

CN - Sim senhora e o que lhe agradou mais neste projecto até agora? 

CC - O que me agradou mais neste projecto… Eu penso que foi exactamente aquilo que disse 

no início: foi eu ter podido… é assim, também acontece que eu tenho uma necessidade muito 

grande de mudar… de mudar as práticas, estou sempre à procura de… ou de novos livros, ou 

de novas estratégias ou de... estou sempre à procura de começar as aulas de maneira 

diferente e isto foi realmente uma forma de eu não estar à procura de pequenas coisas 

pontuais mas de poder ter um olhar global sobre toda a minha prática, desde as estratégias ao 

que está subjacente mesmo ao ensino, foi muito interessante,  começámos por aí.  E eu penso 

que isso foi mesmo o melhor. Acho que é, sem dúvida. 

CN -E o que é que lhe desagradou menos?  

CC – Menos, foram mesmo alguns colegas. 

CN - Porque é que decidiu participar no projecto? 

CC – Ah, Por esta curiosidade…  que é incrível. É assim, talvez também tenha contado seres tu 

a propor, sem dúvida, porque de facto existe uma admiração que faz com que … sei lá,  se a 

Teresa Paulitos me propuser uma coisa para fazer, eu  até posso num primeiro momento “ isto 

vai ser fastidioso” mas  pronto é a Teresa e não vou dizer que não. E isso pode ter pesado um 

bocadinho quando foi a proposta sendo tu eu não tinha quando fui pela primeira vez àquela 

reunião eu confesso não tinha nenhuma visão do alcance que esta…  que este projecto poderia 

ter sobre a minha própria prática, entendes? Talvez se não fosses tu a convidar eu não tivesse 

ido. Porque já houve outras coisas na escola e eu se calhar não fui. 

Confesso que o primeiro momento desencadeador ou solicitador da minha atenção da minha 

atenção ou da minha adesão possa ter sido uma coisa proposta por ti. Mas logo, logo, acho 



que foi no primeiro, quando comecei a ver aqueles textos que eu até imprimi. O primeiro foi 

com a Estela? Não, tivemos um antes… 

CN - Foi sempre com a Estela. Tivemos foi uma reunião inicial entre nós todos onde foi 

apresentado o projecto. 

CC – Sim, sim, já me lembro. Mas logo que o projecto começou a ser… logo depois dos 

primeiros encontros em que eu comecei a ver que isto me dava para pensar, reformular, eu 

penso que foi logo daí que houve essa adesão, sei lá, não sei explicar. Foi o projecto em si. 

CN – Portanto, acha que participar no projecto lhe trouxe benefícios? 

CC - Sem dúvida nenhuma já disse, mas não tenho dúvida nenhuma; muitos benefícios. 

CN – Então, alguns daqueles que já falou entretanto… 

CC – Sim, é assim, penso que ainda pode trazer muito mais porque está tudo ainda muito no 

ar, estás a perceber? Só agora quando eu começar a preparar uma nova disciplina para o 

próximo ano, provavelmente é que eu vou pensar em aspectos que provavelmente nunca 

tinha pensado e contemplá-los de outra forma, e se calhar pedir ajuda para preparar coisas de 

outra forma, sei lá… vários pontos que eu acho que já trouxe mas acho que ainda vai trazer 

ainda mais. 

CN - Em relação ao grupo, acha que o grupo enquanto grupo beneficiou alguma coisa? Não 

individualmente cada pessoa do grupo mas o grupo enquanto grupo. Estou a fazer-me 

entender? 

CC – Sim, estou a pensar. Enquanto grupo, nós só funcionámos enquanto grupo dentro dos 

workshops e aí o trabalho de grupo propriamente foi pouco, não foi muito. É assim, é 

impossível que esta experiência passe impune na vida das pessoas porque cada vez que tens 

que fazer uma reflexão sobre o teu ensino-aprendizagem, sobre as tuas metodologias, sobre a 

avaliação que fizeste… pronto não sei a não ser que a pessoa seja mesmo muito…  Acho que 

nós quando fazemos esta reflexão especialmente tendo que a escrever eu acho que todo o 

grupo acabou por ganhar agora não sei… todo o grupo acabou por ganhar e acabou por tomar 

consciência de determinados aspectos. Agora se isso  é factor de mudança para toda a gente 

ou não, não sei. 

CN - Acha que o grupo, o facto destas pessoas estarem a trabalhar em conjunto mudou a 

relação entre elas? 

CC - Ai isso não acho. 

CN – Não? Acha que se manteve, a mesma? 

CC - Falo por mim. Mas eu… as outras pessoas não sei se falam mas eu até  já comentei  acerca 

de algumas e outras pessoas também disseram, ai não comigo também não fala fora daqui, só 

fala dentro dos workshops. 

CN - Está a falar de uma pessoa? 



 

CC - Sim, sobretudo uma.  Mas não só essa, as outras também. Seria desejável que as pessoas 

fora daqui também trocassem algumas impressões. 

CN - E isso falhou. 

 CC - E eu algumas vezes tentei .  Então como é que foi? O que é que já fez? Ou o que é que… e 

realmente não houve assim muito… ou “não fiz nada”, ou “ai ainda mais isso”,  “ainda não tive 

tempo de pensar em nada”. Mesmo sem ser uma pessoa só. Ou então nem sequer há espaço 

para… são duas ou três pessoas… Por isso enquanto grupo eu digo-te que não tenho a certeza. 

CN - Se este processo que nós fizemos em conjunto fosse exactamente como está a ser feito 

até agora mas não passasse pela escrita teria o mesmo efeito? 

CC - Não, acho que não. 

CN - Acha que não. O que é que faz de diferente o escrever? 

CC – Para já eu acredito que quando tu escreves tens que sistematizar primeiro dentro da tua 

cabeça.  E por outro lado há uma vinculação muito mais forte do sujeito àquilo que escreve do 

que àquilo que diz. Acho eu, não sei, tu é que és a psicóloga. Mas o que tu dizes aqui numa 

sala de aula, num workshop, não tem o mesmo peso do que quando tu tens que escrever, e 

tens que burilar ainda mais para ser apreciado por outras pessoas. Não é a mesma coisa que 

escrever um diário.  

CN - Que mudanças é que considera terem acontecido no seu caso em particular? É capaz de 

nomear algumas? 

CC – No meu caso em particular… sem dúvida que centro-me muito mais no aluno, mas sem 

dúvida que me centro muito mais no aluno; mudei muitas coisas dentro da aula que era eu 

que ia fazer e dou muito mais oportunidade aos alunos de fazerem; aumentei enormemente o 

meu tempo de atendimento fora da aula; já o fazia, sem dúvida, já o fazia, mas este ano tive 

muito mais atenção a isto. Tive muita atenção naquelas duas turmas que começaram, que 

aconteceram depois do projecto. As primeiras esvaíram-se num instante, eram aqueles 

pouquinhos módulos, aliás era uma dessas que era para ser alvo mas depois quando dei conta 

já estavam a terminar. Portanto, dar muita atenção aos alunos que revelam menos 

capacidades nos primeiros testes. Eu sempre costumava dar-lhes mais oportunidades mas 

agora fiz de outra forma: vi com eles a matéria, os testes, dei-lhes oportunidade de fazerem de 

novo o teste, nunca tinha feito isso. 

CN - De levarem para casa… 

CC – Sim… trazerem para eu corrigir de novo. Fiz algumas coisas que eu considero … e que 

aconteceram porque eu comecei a ter um olhar… Foi por causa daqueles textos…  Que eu disse 

realmente os alunos é podem não ter revelado mas se eu continuar a fazer os mesmos testes 

sempre eles vão continuar na mesma, então é melhor eu mudar e dar outras oportunidades, 

como a tal aluna que não conseguia fazer a oral mas eu dei-lhe a possibilidade dela apresentar 



o trabalho diante da turma e ela fez a avaliação oral assim e não fez a oral comigo. Porque ela 

não conseguia fazer a oral porque tinha mesmo muito nervoso. 

Até consegui fazer uma coisa diferente, foi a primeira vez que isso aconteceu. Nunca tinha 

feito nada disso. Vinham tantas vezes até conseguir. Pronto, já fazia isso. Quando estive a ver 

os testes que eu fiz, eu fiz mesmo muitos. Houve alguns alunos que fizeram cinco testes. Acho 

que são cinco ou seis, já nem me lembro agora. Portanto, fez-me… acho que isso fez-me uma 

avaliação. Vi toda a gente tão aflita com os testes do último e eu porque eu fui deixando… 

portanto os alunos que rapidamente adquiram as competências que eu achava que eram 

importantes por exemplo a nível da apreciação de um livro infanto-juvenil  ou a nível do que é 

importante  para a criança a nível da poesia infantil, portanto os que foram adquirindo as 

competências rapidamente estavam para mim aptos a transitar sem mais delongas foram 

fazendo outras coisas e os outros foram trabalhando de uma forma muito individualizada, com 

muitas horas, isso realmente obriga a muito tempo. Mas acho que mudou logo aí, isso acho 

que naquela turma, naquelas duas turmas, na da noite não tanto porque eles não podiam vir 

de dia e eu à noite não estava tanto tempo. Acho que sinceramente eu fui melhor, entre aspas, 

foi melhor o desempenho  com a turma de dia porque eles podiam vir a horas que eu podia e a 

turma da noite não podia.  Mesmo assim dispus algumas horas mesmo depois de já não ter a 

turma de dia vinha à mesma hora (como em casa já estava tudo mais ou menos organizado) 

vinha à mesma hora durante bastante tempo ainda para atender os da noite mas eles não 

conseguiam chegar, porque eles mesmo à aula nunca vinham. Chegavam só às oito da noite. 

Eu depois dessa hora, não. Alguns atendi, sim, atendi-os fora de horas.  Mas vim cá a outras 

horas até de manhã muito cedo para atender alguns mas não foi o mesmo, atendi muito 

melhor a turma de dia.  A turma de dia teve melhor sucesso que a de noite. Não foi só por essa 

estar em portefólio era mesmo pelas condições deles. Acho que outras mudanças não sei, isto 

se calhar tinham que pensar mais. A avaliação sim… o início das aulas, eu fui mudando, eu fui 

mudando, a tal leitura passou a ser por eles,  portanto houve uma série de… mas teve muito a 

ver com o centrado no aluno, se eu quiser pensar… estou só a pensar agora. Tem muito a ver 

com o tornar o aluno…  aqueles primeiros textos em que nós víamos que os alunos tem que 

ser mesmo ele…  que eu já tinha ouvido mas pronto as coisas vão passando só quando temos 

assim que reflectir mais a sério é que estas coisas vão entrando . Eu senti até que os alunos se 

sentiram bem e vê-se  isso naquelas apreciações que eles fazem individuais, aquelas finais. Foi 

quando eu decidi juntá-las, foi quando eu em casa, já depois da cadeira ter terminado há 

muito tempo e a pauta entregue há muito tempo  é que eu tive tempo de as ler porque são 

muitos. E quando li dei achei que aquelas apreciações davam conta de muitas coisas que eu 

até tinha dito eu própria na minha apreciação. Porque acho que sim, sentiu-se um bem estar 

da parte dos alunos… aliás aconteceu há dias uma aluna que me mandou um mail não sei onde 

é que ela encontrou, devo ter dado na turma… Ah, isso foi outra coisa, passei a estar muito 

mais disponível  quer através do mail, quer através do telemóvel que eu não costumava fazer 

isso. Aconteceu só este ano, por acaso não me lembrava disso.  Ficava um pouco mais para 

preservar mais a minha intimidade mas desta vez ultrapassei isso e achei que foi bom para os 

alunos. Há uma aluna que me manda um mail em que diz, uma aluna do 2º ano A dessa turma, 

mostrou-se tão disponível com os alunos que eu venho pedir-lhe se me podia dar uma ajuda 

mas não era para a minha cadeira, era para outra cadeira. Portanto, e eu achei muito curioso, 

porque está escrito. E nem sei quem ela é, é uma Marta, é uma Marta qualquer coisa, Marta, 



desta turma não tenho as fotografia e sem fotografias não consigo visualizar. Já não sei qual 

era a pergunta… 

CN – Quais as mudanças que sentiu? 

CC – Ah sim, acho que sim. Aliás no outro dia disse-te com verdade: nem que eu termine aqui a 

experiência o que eu ganhei é irreversível; não vai perder-se. O que eu ganhei e o que os 

alunos podem ganhar com o que eu ganhei acho que já não tem volta, é sempre para a frente. 

CN – Fico contente! 

CC – Não, podes ficar! 

CN – Que dificuldades é que tem sentido neste processo? 

CC- Dificuldades, às vezes ter tempo para fazer tudo como tu pedes porque, pronto, entre as 

aulas, entre as vidas privadas, entre… porque isto exige muito mais tempo do que o estar aqui 

e o que se faz para ti também leva tempo, o que se faz para entregar escrito também leva 

tempo. E nem sempre…  senti que o que fiz…  senti, aliás o que eu escrevi para te entregar, eu 

pensava  sempre voltar a rever e voltar a fazer de outra forma. Portanto foi mesmo só porque 

tu tinhas pedido e eu disse  vou escrever qualquer coisa para entregar… mas depois ficou  

completamente impossível. Não pude voltar e o que ficou escrito, ficou escrito, e ainda bem 

que escrevi naquela ocasião porque se fosse mais tarde eu nem sei se conseguiria. Com tantas 

memórias para ler, com tanta… as coisas avolumaram-se, houve um volume de trabalho muito 

mais. Foi muito pior. Ainda bem que eu tenho a preocupação de entregar sempre que tu 

pedes. 

CN - Existe, ou existiu algum momento particularmente difícil ou complexo neste processo? 

CC – Não! 

CN - Não? 

CC – Não. 

CN - Qual lhe parece serem as dificuldades que os colegas têm tido? 

CC – ( ) eu não sei.. não sei, as pessoas que eu conheço, as que eu conheço melhor sem dúvida 

nenhuma é a SF e a PS. As outras pessoas não conheço. Não falam do projecto. Estas pessoas 

eu acho que estão na minha onda entre aspas, com desejo de… mudar o que descobrem que 

não está tão bem. Portanto, acho que estamos no mesmo comprimento de onda. Em relação 

às outras pessoas não sei, não sei. Sabes que eu tenho sempre a sensação que se nós não 

tivermos a certeza de que precisamos de mudar, se não estivermos conscientes de que alguma 

coisa pode não estar tão perfeita como nós pensamos, depois a mudança é difícil e em relação 

a algumas pessoas eu não sei … não posso dizer nem sim nem não, não posso dizer porque 

mesmo aqui dentro nos workshops não falam muito abertamente da sua prática, não acho que 

sejam muito Mesmo quando nós estamos a ver a aula há sempre uma desculpa, ou há sempre 

uma coisa: mas nesse dia não sei o quê, mas nesse dia… não é? Pronto… aconteceu assim por 



isto ou por aquilo e pode acontecer simplesmente porque nós não fomos capazes, eu acho que 

é preciso assumir que é assim. 

Isto é uma coisa que eu penso: eu só posso mudar se eu acho que tenho coisas para mudar. Eu 

não tenho a certeza mas não quero fazer comentários porque as pessoas não se abriram o 

suficiente para dar para ver. Pelo menos por mim, pode ser que tu como coordenadora do 

projecto tenhas outra visão. Eu não tenho. 

CN - Que tipo de apoio é que acha que seria necessário para… sei lá, para as pessoas que 

tiveram mais dificuldade em acompanhar o processo poderem ter chegado a resultados mais 

próximos… mais próximos quer dizer mais rapidamente porque também ainda há uma fase, 

não é? As pessoas que não concluíram não quer dizer que não possam vir a concluir o 

portefólio. Já que a meta última, para já, seria que conseguíssemos todos construirmos um 

portefólio, uns mais desenvolvidos outros menos. 

CC - Mas nem toda a gente construiu? 

CN - Toda a gente não. Toda a gente já tem grandes partes, há pessoas que não têm quase 

nada mas toda a gente tem qualquer coisa. Mas há muitos que ainda não concluíram. 

Esperemos que até Setembro consigam por seria interessante quando viesse a nossa amiga 

espanhola. 

CC – E lá está o que eu dizia há pouco e tem muita razão de ser: enquanto a gente não 

escreve… eu tinha razão no que eu estava… é só a minha experiência , não tenho nada mas tu 

é que és a especialista porque o escrever obriga-te a questionar uma série de coisas. Eu acho 

que enquanto as pessoas não escreverem, se calhar essa introspecção ou essa pergunta “como 

é que eu faço isto?”, “será que poderei melhorar? “ de modo muito simples não é preciso 

nenhuma… eu acho que não é preciso … eu acho que a primeira atitude é muito simples, não é 

preciso nenhum conceito especial … 

CN -Tenho que estar aberta à mudança. 

CC - Sim, tenho que pensar que aquilo que eu faço pode sempre ser diferente para melhor  

mas  isso... mesmo depois de eu ter aprendido aqui alguma coisa ainda pode ser melhor no 

próximo ano e pode ser melhor no outro. Isso eu tenho a certeza! Mas não tenho nenhuma 

dúvida! Mas essa atitude um pouco mais de… como é que eu hei-de dizer… de uma certa 

humildade, ou não sei explicar,  a palavra talvez não seja humildade, mas não sei, por que não 

é nada de mal. Nós não somos muitas vezes preparados; não fomos de certeza preparados, 

não fomos de certeza preparados para ser… estas coisas não eram faladas. Ninguém pode dar 

o que não tem, dizia a minha mãe. Se nós não temos uma preparação neste sentido, não 

somos… ninguém poderia esperar e muito menos nós próprios que sejamos extraordinários 

porque não temos as ferramentas nem sequer estes instrumentos de análise e reflexão  foram 

postos à nossa disposição. Houve textos que eu li agora e que foram absolutamente 

extraordinários. Portanto eu não posso criticar nem penalizar-me por ter sido o ano passo uma 

professora mais medíocre que este ano. 

CN - Ao contrário… 



CC – Pronto, pronto, Mas eu acho que para eu mudar é melhor eu pensar que não fui a 100%. 

Percebes? Porque se eu acho que sou a 100% então onde é que vai haver espaço para mudar?  

CN - Acha que se poderia ter feito alguma coisa ou pode-se ainda fazer alguma coisa para 

apoiar esses colegas? 

CC - Talvez, talvez haver mais momentos em que tenhamos mesmo que falar em conjunto. Sei 

lá, as aulas gravadas são um bom ponto de partida.  

CN - Voltar a fazer novas gravações… 

CC - Talvez porque  a pessoa tem mesmo… e não pode muito passar… quero dizer quando está 

sentada à volta da mesa pode dizer “ai não eu faço sempre assim”,  eu fiz sempre assim eu já 

tinha feito assim… pode sempre dizer isso mas quando nós estamos a ver … não pode muito 

bem dizer isso, não é? 

CN – Portanto, achou que os momentos em que visionámos as aulas foi muito importante. 

CC - Eu acho que sim, sim. As que eu vi… 

CN - Há muita matéria para trabalhar, para reflectir? 

CC - Há, há, Eu acho que sim, eu acho que sim. 

CN - Acha que alguma coisa se pode fazer para levar  ou ajudar as pessoas a passar à fase de 

escrita? Todos já fizeram qualquer coisa mas… mais … porque propriamente há muitos que até  

passaram por esta reflexão, porque passaram pelos encontros e discutiram os temas mas falta 

aquele aspecto que é fundamental que é o passar para a escrita. 

CC - Talvez fosse interessante… por exemplo, não sei se está previsto; vi o primeiro programa 

mas o segundo não vi. O programa já alterado não vi. O primeiro passei os olhos. Haver nestes 

workshops um momento em que cada pessoa tivesse que fazer em público um pouco uma 

coisa destas: dar um momento a cada um para dizer o que é que eu ganhei com este projecto, 

o que é que eu perdi, o que é que foi melhor, só não era preciso esta lista enorme mas sei lá, 

em público ter que assumir se ganhou ou não alguma com isso. Acho que toda a gente ganha, 

o que pode acontecer é como quando nós estamos a chamar a atenção a uma pessoa e ela vê 

que nós temos razão, não sei se estás a perceber e a pessoa… nem quer ouvir. Portanto faz 

imediatamente…  põe as guardas e não quer ouvir.  

CN - Cabeça na areia… 

CC - Cabeça na areia, como a avestruz ou debaixo das asas porque não quer ouvir. Quando nós 

dizemos eu tinha-te dito não podias batias aí com a cabeça como dizemos às crianças ah, ah 

ah… fogem logo à nossa chamada de atenção porque não querem ouvir,  porque vêem que nós 

temos razão. Eu acho que aqui é um pouco isso porque à medida que vamos avançando neste 

projecto se calhar as pessoas ainda não escreveram, se calhar estou a ser muito mazinha 

porque escrever obriga-te a assumir, admitir que nem tudo é perfeito e há pessoas que por 

razões diversas não são capazes de admitir isso. Eu sou porque acho que já sou tão boa 



noutras coisas não tenho nenhum problema disso mas isso também tem a ver com a própria 

pessoa. 

CN - É uma pessoa segura. 

CC - Não sei . Mas acho que faço coisas bonitas e não me custa nada admitir que de facto havia 

muita coisa como professora e ainda há que não estava bem mas eu não sabia e não era capaz 

de fazer melhor. Vou tentar agora melhorar, pronto. Mas se calhar algumas pessoas ainda não 

deram este salto por isso também é preciso. E ter que dizê-lo publicamente porque acho que 

ninguém vai ter coragem de dizer que não ganhou nada com o projecto… porque é impossível. 

Não sei é se ele frutificará igualmente em toda a gente. Mas ninguém pode dizer que não 

ganhou, não acredito. Porque o que a Estela disse, o que foi visto, as coisas que nós vimos, que 

nós ouvimos, têm que ter… quer dizer pronto ninguém é surdo aqui no grupo, tinha que 

entrado. Agora, uma coisa é entrar outra coisa é fazer fruto. Quer dizer e isso talvez se as 

pessoas tivessem mesmo que verbalizar e dizer “o que é que eu ganhei com este projecto?”, “ 

em que é que a minha prática pode mudar alguma coisa ao ouvir a forma como os colegas 

trabalham ou a forma como … o que é que eu posso mudar?” Só duas questões “o que é que 

eu ganhei?” “o que é que eu posso mudar?” ou só fala positivo ou negativo, obrigar as 

pessoas, entre aspas, obrigar, sugerir, que as pessoas verbalizem mas não deixar margem 

para… quem quer dizer, fazer mesmo. 

CN - É uma boa sugestão para fazermos daqui a pouco… 

CC – Pode ser, tu podes dizer-me até para mim porque tens sempre este escudo. Podes dizê-lo 

“eu para avançar com o projecto tenho que ouvir cada pessoa independentemente apesar de 

já ter estado com as pessoas individualmente tenho que ouvir o que pensam aqui no grupo 

como é que estão, como é que se colocam face ao projecto”. Quer dizer qual é a vossa… não 

sei… talvez isso comprometa um pouco, entendes? E leve as pessoas a não deixar a meio e a 

não terminar.  Também depende, se há pessoas que costumam deixar as coisas a meio  já vão 

deixar sempre. Eu não sei as características das pessoas, não conheço. Mas comprometendo-

se, se eu publicamente digo que isto teve uma mais-valia para mim então muito mais 

facilmente tu dizes: “então agora passe a escrito o que disse”. 

CN – Responsabiliza a pessoa. 

CC – Eu acho que sim. Mais… 

CN - Alguma coisa que queira comentar? Alguma sugestão? 

CC - Ai não sei. Gostava que não nos deixasses… que houvesse formas de nós agora podermos 

com alguém, não digo com o grupo todo porque vai ser difícil mas gostaria de ver contigo ou 

com a PS, já sabes que eu sou muito afectiva… não ligo muito bem com algumas pessoas e 

depois é mais difícil trabalhar…mas pronto, aqueles aspectos que são negativos que nós já 

descobrimos que são negativos dentro da aula, podermos tentar trocar impressões com 

alguém para ver o que podemos ler, o que podemos fazer, como é que se pode fazer para 

fazer de outra forma… como é que se faz trabalho de grupo. 

CN – Está bem, está combinado. 



(…) 

CC – Mais perguntas? 

CN – Não, muito obrigada pelo tempo. 

 

 


