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Protocolo da Entrevista a Anália 
 
 

§1 Pedia-lhe que me contasse o que lhe aconteceu de importante desde 

que acabou a licenciatura até agora. 

 

Então, eu acabei o 4.º ano da licenciatura e tinha o 5.º ano que era o estágio. 

Eu vim fazer aqui no instituto um ano de estágio. Fiz o estágio e fiquei aqui com 

prestação de serviços, recibos verdes. E depois fui abrangida por aquela lei 

que integrava os recibos verdes na função pública. 

 

Isso foi há quanto tempo? 

 

Eu sei que era eu abrangida por um niquinho. As pessoas tinham que estar a 

contar o tempo que eu estava a trabalhar… acho que eu tinha começado a 

trabalhar em Outubro…já não sei. Eu tinha começado nesse mês, foi mesmo 

assim por um niquinho, por isso foi nessa altura... Depois, ao abrigo dessa lei, 

fui integrada aqui como técnica. Não como alguém que tivesse a licenciatura, 

porque quando eu comecei a trabalhar aqui ainda não tinha a licenciatura. 

Então fui integrada como não tendo a licenciatura. Depois pedi a 

reclassificação e fui integrada como técnica superior, que é como eu estou 

agora.  

 

§2 O que é que faz? 

 

Trabalho com citoplancton, micro-algas. Fazer as contagens de citoplancton, 

de espécies tóxicas, temos também microscópio…. mesmo trabalho mais 

prático. O que é que faço mesmo? 

 

Não, em geral. 

 

Em geral, essencialmente é isso. 
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§3 Foi você que escolheu o estágio? 

 

Fui eu que escolhi tudo. Eu gostava de trabalhar com micro-algas e fui 
falar com a minha professora na Faculdade. Perguntei-lhe onde é que eu 
poderia fazer, onde é que era… ela disse-me para eu vi cá e para falar com 
a Teresa Botto para ver se haveria alguma possibilidade de fazer estágio 
aqui. Eu vim e fiz. 
 

§4 No seu trabalho, como é que é o seu dia-a-dia?  

 

Bem...trabalho com outras pessoas. Quer dizer, o trabalho depende um bocado 

dos outros. Nós temos projectos e trabalhamos em conjunto… se calhar faço… 

Eu estou a fazer agora a parte de escrita, o segundo ano do mestrado. Agora 

estou basicamente só a escrever, porque já tenho os dados todos, já tratei, 

estou a acabar de escrever. Agora, basicamente, os meus dias é escrever, ler 

bibliografia e acrescentar. O ano passado foi recolher dados e ver amostras ao 

microscópio, fazer as colheitas. Há alturas em que é muito intensa a parte do 

microscópio. As vezes eu chego aqui e instalo-me ao microscópio e fico só a 

ver amostras, a anotar e a ver. Depois essa parte pára e é tratar os dados e 

depois é essa parte de escrita. 

 

§5 Você foi fazer o mestrado porquê? 

 

Fui fazer o mestrado porque eu quis, porque me apeteceu. Achava pronto, que 

deveria fazer o mestrado. Andei à procura de mestrados aqui e não queria 

nada… 

 

Queria o quê? 

 

Na Faculdade de Ciências não queria, porque eu acho que estar a fazer o 

mestrado na mesma Faculdade acabamos… As pessoas são as mesmas, 

trabalham com as mesmas coisas e vão-nos ensinar as mesmas coisas. Acho 

que não. Queria fazer noutra Faculdade, essa era a primeira opção. Depois era 

tentar na Nova, se fosse possível, mas não havia nenhum que eu gostava. 

Depois havia uns mestrados do Técnico mas também eram todos com muita 
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estatística e muita coisa. Então pronto, desisti e andei a ver no Porto e em 

Aveiro. Também havia um mestrado que me podia interessar virado para a 

parte da toxicologia, das algas tóxicas. Mas depois acabei por optar pelo 

mestrado do Porto que era de microbiologia. Não era muito relacionado com a 

minha área mas dava para fazer a ponte com a parte das micro-algas. 

 

§6 Então foi para o Porto ter aulas? 

 

Sim. Só tinha aulas à sexta e sábado. Com isto acabava por fazer trabalho 

acrescido durante quatro dias e tinha a sexta-feira livre para ir. Fazia as 35 

horas durante 4 dias. 

 

§7 O que é que espera tirar do mestrado? 

 

Para aqui? Para aqui nada. Estou a dizer em termos de carreira não altera 

nada. Antigamente havia a carreira de técnicos superiores e uma de 

investigação. Agora quando têm a licenciatura vão para a carreira de técnico 

superior, só depois de terem o doutoramento é que passam para a carreira de 

investigação. Por isso eu ter o mestrado não me altera nada, altera é que 

aprendi mais alguma coisa. 

 

§8 Então isso quer dizer que está a pensar fazer o doutoramento? 

 

Não sei, agora quero acabar o mestrado. Eu quando acabei a licenciatura não 

disse “agora vou fazer o mestrado”. Acho que isso tem um bocado a ver com o 

nosso ponto da vida profissional e tem a ver também um bocado com o resto 

das outras coisas, ter disponibilidade. Por exemplo, agora que eu fui para o 

Porto, eu fui… pronto, mesmo em termos financeiros foi um esforço para mim, 

porque eu tinha que ir todas as semanas. Tinha que ficar lá um dia. Agora 

tenho um bebé, é mais complicado. Agora não podia fazer isso. 

Eu sei que estou numa situação talvez um bocadinho privilegiada, em relação a 

alguns colegas meus. Eu sei que tenho um emprego, que não tenho uma bolsa 

que vai acabar para o ano nem nada disso. Isso é uma das vantagens. Não ter 

de andar “agora tenho de fazer o doutoramento e depois vou a procura do que 
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quero” como alguns colegas meus que nunca sabem o que lhes vai acontecer. 

Acho que isso foi bom. Não é só a investigação, mas é saber que estou a fazer 

porque quero mesmo. 

 

§9 Mas por que é que quis mesmo fazer o mestrado? 

 

Estava-me a apetecer ter aulas. Confesso que estava com muitas saudades de 

ter aulas. É verdade, estava com saudades de ter aulas. Acho que foi por isso 

que eu nunca… Disseram-me “porque é que não vais logo fazer o 

doutoramento e estás a fazer o mestrado?” Apetecia-me ter aulas e os 

doutoramentos não têm aulas, que é uma coisa que eu acho mal. 

 

§10 Mas agora a maior parte deles já tem. Na área da Biologia não têm? 

 

Têm aulas, mas são as aulas das licenciaturas não há assim… Uma colega 

minha que estava lá e que estava a fazer, ela está a ter algumas aulas e são 

aulas da licenciatura. Não quer dizer que não seja… obviamente se nós nunca 

tivemos aquelas aulas e se for interessante é óbvio que será proveitoso. Mas 

eu estava mesmo com muita vontade de ter aulas, estava com saudades das 

aulas. Eu gosto de ter aulas. Acho que as aulas quando são bem dadas valem 

a pena. Tive alguns professores bons na Faculdade e dessas aulas tenho 

saudades. Tenho saudades daquelas aulas boas que nós temos lá… Acho que 

as aulas são uma maneira muito fácil de aprender. O mestrado foi mesmo por 

causa disso, apetecia-me ter aulas. 

 

§11 E gostou? 

 

Gostei, gostei. De algumas cadeiras não… É assim, o mestrado, eu acho que 

vêm pessoas de muitos sítios, de muitas licenciaturas, com experiências 

diferentes e as pessoas que estão a dar as aulas também são de muitos sítios 

e com formações diferentes. E algumas aulas, para nós, se calhar já sabemos, 

já ouvimos pode não ser novidade mas para os outros pode ser um bocado ao 

contrário. Mas eu acho que … Há sempre uma aula que alguém tem e que não 

se aprende nada porque já ouvimos não sei quantas vezes, porque… Eu tinha 
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um colega meu que era enfermeiro. Para ele tudo era uma grande novidade, 

era assim uma coisa… Para nós nem por isso… Claro que depois houve 

algumas aulas que nós tivemos que era ao contrário.  Porque essencialmente o 

mestrado que eu fiz era muito ligado a água doce e havia uma parte que era 

sobre saúde pública. Para ele, pronto, aquelas coisas todas ele já sabia. Para 

nós era tudo novidade, as diferenças todas da água. 

 

§12 Mas voltando então a questão do doutoramento. 

 

Bem, quer dizer, toda a gente espera um bocado que se faça porque quem tem 

o mestrado… Se calhar, em termos de progressão será o normal que faça, mas 

não me quero sentir obrigada a fazer. Não quero dizer assim “agora vou acabar 

isto e vou fazer”, não quero. Quero ter a minha vida pessoal e não sei se vou 

ficar cá dentro se não. Não me quero sentir obrigada a fazer. Se eu achar que 

sim que é uma boa altura para o currículo faço. São os meus privilégios, 

pronto, já que tenho de picar o ponto... Mas se não fizer também não é nada 

que me chateei. 

 

§13 Mas isso de picar o ponto quer dizer que… 

 

Temos que cumprir a lei. Temos que entrar até às dez e temos que sair depois 

das cinco. 

 

E não tem trabalho extraordinário? 

 

Sim, quando tivermos coisas para fazer, projectos para acabar, ficamos cá até 

mais tarde mas não recebemos horas extraordinárias, é isso. 

 

§14 Em termo de projectos futuros como é que é? 

 

Aqui? 

 

Aqui, lá fora. Não sei. 
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Eu gosto disto. Pronto, eu vim para aqui fazer o estágio porque queria trabalhar 

com micro-algas. Era um sítio onde eu gostava de trabalhar. No 3.º e no 4.º 

ano da Faculdade eu comecei a sentir que gostaria de trabalhar aqui e achava 

que era a maior maravilha deste mundo. 

 

§15 Mas porquê? 

 

Porque era um sitio onde … Aqui em Portugal não há muitos mais sítios onde 

se trabalhe com micro-algas marinhas, possivelmente tirando o Ricardo Jorge, 

mas isso é mais em termos de culturas e não tanto a parte da tecnologias. Este 

era realmente o sítio ideal para estar. Eu, essa parte gosto muito.  

Eu gosto do trabalho que eu faço. Gosto muito de estar ao microscópio… pode 

parecer assim um trabalho muito chato, muito monótono mas é bom, eu gosto. 

É bom. Nós começámos o ano passado, integrado na parte do meu mestrado, 

começamos a fazer cultura de algas vivas. Isso foi uma parte nova. Começar a 

fazer experiências com algas vivas, apanhar, isolar. Eu gosto muito, é uma 

coisa assim muito… é quase brincar com uma coisa muito boa, a sério. Eu, às 

vezes, ficava um bocado… A sensação que eu tive no início das culturas... 

porque eu nunca tinha feito. Nós pomos lá uma alguinha ou duas e depois 

passado uma semana aquilo está cheio. Foi uma completa sensação de 

descoberta “que bom, cresceram”.  

Essa parte daqui, eu gosto muito. Acho que não vou poder fazer isso em mais 

lado nenhum, como é óbvio. Pronto, nós vamos tendo alguns projectos com 

outros países virados até… Normalmente o nosso trabalho tem um bocado a 

ver com o projecto que temos na altura e o meu trabalho também depende um 

bocado isso. Nós não temos financiamento daqui. Temos que arranjar 

financiamento para os projectos e para o trabalho. Foi por isso que o meu 

mestrado foi feito com uma colheita semanal, em Cascais. Porque era assim, 

nós tínhamos que garantir qualquer coisa para ver senão, não dava. Foi bom e 

deu resultados muito engraçados. O objectivo era mesmo nós conseguirmos, 

nós assegurarmos mesmo qualquer coisa que nós sozinhas sabíamos que 

conseguíamos… Se não houvesse nada, sabíamos que conseguíamos. 

Porque, às vezes, também há o problema de o projecto não ter dinheiro. E 
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depois é aquela burocracia toda do dinheiro ser disponibilizado pelo Ministério 

das Finanças e depois vir para cá e depois até chegar e nós podermos ter as 

coisas é muita confusão. E, às vezes, já passou um ano do projecto e nós 

ainda não temos dinheiro e já temos que estar a fazer o relatório de actividades 

de uma coisa que… que nós vamos conseguir fazer, mas é complicado.  

Nós agora temos uma cooperação com um Instituto de Inglaterra que tem 

culturas de colheitas de plâncton. São culturas de 1950 e são muito 

importantes em termos de série histórica só que nós ainda não conseguimos 

pagar. 

Em termos pessoais, e para nós todos, é desconfortável. Temos de pagar e 

não temos dinheiro. 

 

§16 Você tem um trabalho que é um trabalho de base e depois tem 

acrescentos que são projectos, é isso? 

 

É assim, trabalho de laboratório. Nós agora asseguramos também o laboratório 

das algas onde se fazem as culturas. O meu trabalho é isso só que agora estou 

mais com o mestrado porque estou a escrever. O mestrado faz parte do meu 

trabalho aqui. Isso é uma vantagem. Eu faço tudo aqui. Quando vou para casa 

não levo nada e isso é bom. Às vezes leio uma coisita ou outra, mas só. Faço 

tudo aqui. Isso é bom porque quando saio daqui desligo e fico com o tempo 

todo para o meu filho. 

 

§17 Há mais alguma coisa importante que gostasse de acrescentar? 

 

Não. Já disse tudo. 
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Codificação dos segmentos da entrevista 

 

Segmento 1 (§1)  

Então, eu acabei o 4.º ano da licenciatura e tinha o 5.º ano que era o estágio. 

(S1.1) 

 Eu vim fazer aqui no instituto um ano de estágio. (S1.2) 

 Fiz o estágio e fiquei aqui com prestação de serviços, recibos verdes (S1.3) 

 E depois fui abrangida por aquela lei que integrava os recibos verdes na 

função pública (S1.4). 

Eu sei que era eu abrangida por um niquinho. (S1.4) 

As pessoas tinham que estar a contar o tempo que eu estava a trabalhar… (Act 

1.1) 

acho que eu tinha começado a trabalhar em Outubro…já não sei. (S1.5) 

Eu tinha começado nesse mês, foi mesmo assim por um niquinho, por isso foi 

nessa altura...(S1.6) 

Depois, ao abrigo dessa lei, fui integrada aqui como técnica.(S1.7) 

Não como alguém que tivesse a licenciatura, porque quando eu comecei a 

trabalhar aqui ainda não tinha a licenciatura (Arg 1.1, S1.8) 

Então fui integrada como não tendo a licenciatura (S1.9) 

Depois pedi a reclassificação e fui integrada como técnica superior, que é como 

eu estou agora (S1.10).  

 

Segmento 2 (§2) 

Trabalho com citoplancton, micro-algas. (S2.1) 

 Fazer as contagens de citoplancton, de espécies tóxicas, temos também 

microscópio…. mesmo trabalho mais prático (S2.2) 

O que é que faço mesmo? (Arg 2.1) 

Em geral, essencialmente é isso. (Arg 2.2) 

 

Segmento 3 (§3) 

Fui eu que escolhi tudo. (Arg 3.1) 
Eu gostava de trabalhar com micro-algas e fui falar com a minha 
professora na Faculdade (Act 3.1, Act 3.2).  
Perguntei-lhe onde é que eu poderia fazer, onde é que era… (S3.1) 
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ela disse-me para eu vi cá e para falar com a Teresa Botto para ver se 
haveria alguma possibilidade de fazer estágio aqui (Act 3.3) 
Eu vim e fiz (Arg 3.2). 
 

Segmento 4 (§4)  

Bem...trabalho com outras pessoas (Act 4.1) 

Quer dizer, o trabalho depende um bocado dos outros (S4.1) 

Nós temos projectos e trabalhamos em conjunto (S4.2) 

 se calhar faço… (Arg 4.2) 

Eu estou a fazer agora a parte de escrita, o segundo ano do mestrado. Agora 

estou basicamente só a escrever, porque já tenho os dados todos, já tratei, 

estou a acabar de escrever (S4.3) 

Agora, basicamente, os meus dias é escrever, ler bibliografia e acrescentar. 

(S4.4) 

O ano passado foi recolher dados e ver amostras ao microscópio, fazer as 

colheitas. (S 4.5) 

Há alturas em que é muito intensa a parte do microscópio. (S 4.6) 

As vezes eu chego aqui e instalo-me ao microscópio e fico só a ver amostras, a 

anotar e a ver. (S4.7) 

Depois essa parte pára e é tratar os dados e depois é essa parte de escrita. (S 

4.7) 

 

Segmento 5 (§5) 

Fui fazer o mestrado porque eu quis, porque me apeteceu. (Arg 5.1) 

Achava pronto, que deveria fazer o mestrado. (Arg 5.2) 

Andei à procura de mestrados aqui e não queria nada… (S 5.1) 

Na Faculdade de Ciências não queria, porque eu acho que estar a fazer o 

mestrado na mesma Faculdade acabamos… (S 5.2, Arg 5.3) 

As pessoas são as mesmas, trabalham com as mesmas coisas e vão-nos 

ensinar as mesmas coisas. (Act 5.1) 

Acho que não. (Arg 5.4) 

Queria fazer noutra Faculdade, essa era a primeira opção. (Arg 5.5) 

Depois era tentar na Nova, se fosse possível, mas não havia nenhum que eu 

gostava. (S 5.3, Arg 5.6) 
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Depois havia uns mestrados do Técnico mas também eram todos com muita 

estatística e muita coisa (S5.4, Arg 5.7) 

Então pronto, desisti e andei a ver no Porto e em Aveiro. (S 5.5)  

Também havia um mestrado que me podia interessar virado para a parte da 

toxicologia, das algas tóxicas. ( S 5.6, Arg 5.9) 

Mas depois acabei por optar pelo mestrado do Porto que era de microbiologia. 

(S5.7) 

 Não era muito relacionado com a minha área mas dava para fazer a ponte 

com a parte das micro-algas (S5.8). 

 

Segmento 6 (§6)  

Sim. Só tinha aulas à sexta e sábado. (S 6.1) 

Com isto acabava por fazer trabalho acrescido durante quatro dias e tinha a 

sexta-feira livre para ir. (S 6.2) 

Fazia as 35 horas durante 4 dias. (S 6.3) 

 

Segmento 7 (§7) 

Para aqui? Para aqui nada. (S7.1) 

Estou a dizer em termos de carreira não altera nada. (S 7.2 e Arg 7.1) 

Antigamente havia a carreira de técnicos superiores e uma de investigação. (S 

7.2) 

Agora quando têm a licenciatura vão para a carreira de técnico superior, só 

depois de terem o doutoramento é que passam para a carreira de investigação. 

(S 7.3) 

Por isso eu ter o mestrado não me altera nada, altera é que aprendi mais 

alguma coisa. (S7.4 e Arg 7.2) 

 

Segmento 8 (§8)  

Não sei, agora quero acabar o mestrado. (S8.1 e Arg 8.1) 

 Eu quando acabei a licenciatura não disse “agora vou fazer o mestrado”. (Arg 

8.2) 

Acho que isso tem um bocado a ver com o nosso ponto da vida profissional e 

tem a ver também um bocado com o resto das outras coisas, ter 

disponibilidade.(Arg 8.3) 
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 Por exemplo, agora que eu fui para o Porto, eu fui… pronto, mesmo em termos 

financeiros foi um esforço para mim, porque eu tinha que ir todas as semanas. 

(Arg 8.4, S 8.2)) 

Tinha que ficar lá um dia. (S 8.3) 

Agora tenho um bebé, é mais complicado. (Arg 8.4 e S8.4) 

Agora não podia fazer isso. (Arg 8.5) 

Eu sei que estou numa situação talvez um bocadinho privilegiada, em relação a 

alguns colegas meus. (Arg 8.6) 

Eu sei que tenho um emprego, que não tenho uma bolsa que vai acabar para o 

ano nem nada disso.(S8.5)  

Isso é uma das vantagens. (Arg 8.7) 

 Não ter de andar “agora tenho de fazer o doutoramento e depois vou a procura 

do que quero” como alguns colegas meus que nunca sabem o que lhes vai 

acontecer. (Act 8.1) 

Acho que isso foi bom. (Arg 8.8) 

Não é só a investigação, mas é saber que estou a fazer porque quero mesmo. 

(Arg 8.9) 

 

Segmento 9 (§9)   

Estava-me a apetecer ter aulas. (Arg 9.1) 

Confesso que estava com muitas saudades de ter aulas. (Arg 9.2) 

É verdade, estava com saudades de ter aulas. (Arg 9.3) 

Acho que foi por isso que eu nunca… (Arg 9.4) 

Disseram-me “porque é que não vais logo fazer o doutoramento e estás a fazer 

o mestrado?” (Act 9.1) 

Apetecia-me ter aulas e os doutoramentos não têm aulas, que é uma coisa que 

eu acho mal. (Arg 9.5) 

 

Segmento 10 (§10)  

Têm aulas, mas são as aulas das licenciaturas não há assim… (Arg 10.1) 

Uma colega minha que estava lá e que estava a fazer, ela está a ter algumas 

aulas e são aulas da licenciatura. (Act 10.1) 

Não quer dizer que não seja… (Arg 10.2) 
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obviamente se nós nunca tivemos aquelas aulas e se for interessante é óbvio 

que será proveitoso. (Arg 10.3) 

Mas eu estava mesmo com muita vontade de ter aulas, estava com saudades 

das aulas. (Arg 10.4) 

Eu gosto de ter aulas. (Arg 10.5) 

Acho que as aulas quando são bem dadas valem a pena. (Arg 10.6) 

Tive alguns professores bons na Faculdade e dessas aulas tenho 

saudades.(Act 10.3) 

Tenho saudades daquelas aulas boas que nós temos lá… (Arg 10.7) 

Acho que as aulas são uma maneira muito fácil de aprender. (Arg 10.8) 

O mestrado foi mesmo por causa disso, apetecia-me ter aulas. (Arg 10.9) 

 

Segmento 11 (§11) E gostou? 

Gostei, gostei. (Arg 11.1) 

De algumas cadeiras não…(Arg 11.2) 

 É assim, o mestrado, eu acho que vêm pessoas de muitos sítios, de muitas 

licenciaturas, com experiências diferentes e as pessoas que estão a dar as 

aulas também são de muitos sítios e com formações diferentes. (Act 11.1 e Act 

11.2) 

E algumas aulas, para nós, se calhar já sabemos, já ouvimos pode não ser 

novidade mas para os outros pode ser um bocado ao contrário. (S11.1, Arg 

11.3) 

Mas eu acho que … (Arg 11.4) 

Há sempre uma aula que alguém tem e que não se aprende nada porque já 

ouvimos não sei quantas vezes, porque…(S 11.2) 

Eu tinha um colega meu que era enfermeiro. (Act 11.3) 

Para ele tudo era uma grande novidade, era assim uma coisa… (Act 11.4) 

Para nós nem por isso… (Act 11.5) 

Claro que depois houve algumas aulas que nós tivemos que era ao contrário. 

(Act 11.6) 

 Porque essencialmente o mestrado que eu fiz era muito ligado a água doce e 

havia uma parte que era sobre saúde pública. (S 11.3) 

Para ele, pronto, aquelas coisas todas ele já sabia. (Act 11.7) 

Para nós era tudo novidade, as diferenças todas da água. (Act 11.8) 
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Segmento 12 (§12) 

Bem, quer dizer, toda a gente espera um bocado que se faça porque quem tem 

o mestrado… (Arg 12.1) 

Se calhar, em termos de progressão será o normal que faça, mas não me 

quero sentir obrigada a fazer. (Act 12.2 e Arg 12.2) 

Não quero dizer assim “agora vou acabar isto e vou fazer”, não quero. (Act 

12.3) 

Quero ter a minha vida pessoal, agora que tenho o meu filho e não sei se vou 

ficar cá dentro se não. (Arg 12.3 , S 12.1) 

Não me quero sentir obrigada a fazer. (Arg 12.4) 

Se eu achar que sim que é uma boa altura para o currículo faço. (Arg 12.5) 

São os meus privilégios, pronto, já que tenho de picar o ponto... (Arg 12.6, S 

12.1) 

Mas se não fizer também não é nada que me chateei. (Arg 12.7) 

 

Segmento 13 (§13)  

Temos que cumprir a lei. (S13.1) 

Temos que entrar até às dez e temos que sair depois das cinco. (S13.2) 

Sim, quando tivermos coisas para fazer, projectos para acabar, ficamos cá até 

mais tarde mas não recebemos horas extraordinárias, é isso. (S13.2, Arg 13.1) 

 

Segmento 14 (§14)  

Aqui? Eu gosto disto. (Arg 14.1) 

Pronto, eu vim para aqui fazer o estágio porque queria trabalhar com micro-

algas. ( S 14.1, Arg 14.2) 

Era um sítio onde eu gostava de trabalhar. (Arg 14.3) 

No 3.º e no 4.º ano da Faculdade eu comecei a sentir que gostaria de trabalhar 

aqui e achava que era a maior maravilha deste mundo.(Arg 14.4, S 14.2) 

 

Segmento 15 (§15) 

Porque era um sitio onde … (Arg 15.1) 
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Aqui em Portugal não há muitos mais sítios onde se trabalhe com micro-algas 

marinhas, possivelmente tirando o Ricardo Jorge, mas isso é mais em termos 

de culturas e não tanto a parte das tecnologias. ( S15.1, Arg 15.2) 

 Este era realmente o sitio ideal para estar. (Arg 15.3) 

Eu essa parte gosto muito. (Arg 15.4) 

Eu gosto do trabalho que eu faço. (Arg 15.5) 

 Gosto muito de estar ao microscópio…(Arg 15.6) 

pode parecer assim um trabalho muito chato, muito monótono mas é bom, eu 

gosto. (Arg 15.7) 

É bom. (Arg 15.8) 

Nós começámos o ano passado, integrado na parte do meu mestrado, 

começamos a fazer cultura de algas vivas. (S 15.1) 

Isso foi uma parte nova. (S15.2) 

Começar a fazer experiências com algas vivas, apanhar, isolar. (S15.3) 

Eu gosto muito, é uma coisa assim muito… é quase brincar com uma coisa 

muito boa, a sério. (Arg 15.9) 

Eu, às vezes, ficava um bocado… (Arg 15.10) 

A sensação que eu tive no início das culturas... porque eu nunca tinha feito.(S 

15.4) 

 Nós pomos lá uma alginha ou duas e depois passado uma semana aquilo está 

cheio. (S15.5) 

 Foi uma completa sensação de descoberta “que bom, cresceram”. (Arg 15.11) 

Essa parte daqui, eu gosto muito.(Arg 15.12) 

 Acho que não vou poder fazer isso em mais lado nenhum, como é óbvio.(Arg 

15.13) 

 Pronto, nós vamos tendo alguns projectos com outros países virados até… (S 

15.6) 

Normalmente o nosso trabalho tem um bocado a ver com o projecto que temos 

na altura e o meu trabalho também depende um bocado isso. (S15.7) 

Nós não temos financiamento daqui. (S15.8) 

Temos que arranjar financiamento para os projectos e para o trabalho. (S15.9) 

Foi por isso que o meu mestrado foi feito com uma colheita semanal, em 

Cascais. (S15.10, Arg 15.14) 
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Porque era assim, nós tínhamos que garantir qualquer coisa para ver senão, 

não dava. (Arg 15.15) 

Foi bom e deu resultados muito engraçados. (Arg 15.16) 

O objectivo era mesmo nós conseguirmos, nós assegurarmos mesmo qualquer 

coisa que nós sozinhas sabíamos que conseguíamos… (S 15.11) 

Se não houvesse nada, sabíamos que conseguíamos. (S15.12) 

Porque, às vezes, também há o problema de o projecto não ter dinheiro. (Arg 

15.17, S 15.13) 

 E depois é aquela burocracia toda do dinheiro ser disponibilizado pelo 

Ministério das Finanças e depois vir para cá e depois até chegar e nós 

podermos ter as coisas é muita confusão. (S 15.14) 

E, às vezes, já passou um ano do projecto e nós ainda não temos dinheiro e já 

temos que estar a fazer o relatório de actividades de uma coisa que… que nós 

vamos conseguir fazer, mas é complicado. (S15.15, Arg 15.18) 

Nós agora temos uma cooperação com um Instituto de Inglaterra que tem 

culturas de colheitas de plâncton. (S 15.16) 

São culturas de 1950 e são muito importantes em termos de série histórica só 

que nós ainda não conseguimos pagar. (S15.17) 

Em termos pessoais, e para nós todos, é desconfortável. (Arg 15.19) 

Temos de pagar e não temos dinheiro. (S 15.18) 

 

Segmento 16 (§16)  

É assim, trabalho de laboratório. (S16.1) 
Nós agora asseguramos também o laboratório das algas onde se fazem as 

culturas. (S 16.2) 

O meu trabalho é isso só que agora estou mais com o mestrado porque estou a 

escrever. (S16.3) 

O mestrado faz parte do meu trabalho aqui. (S16.4) 

Isso é uma vantagem (Arg 16.1)  
Eu faço tudo aqui (S16.5) 
Quando vou para casa não levo nada e isso é bom. (S16.6 e Arg 16.2) 

Às vezes leio uma coisita ou outra, mas só.(S 16.7) 

 Faço tudo aqui. (S16.8) 
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Isso é bom porque quando saio daqui desligo e fico com o tempo todo para o 

meu filho (Arg 16.2) 

 

 

Segmento 17 (§17) 

Não. Já disse tudo. (Arg 17.1) 

 

 

Recodificação da entrevista de Anália 

As sequências tipo 

S1: A Faculdade 
Perguntei-lhe onde é que eu poderia fazer, onde é que era… (S3.1) + No 3.º e no 4.º 

ano da Faculdade eu comecei a sentir que gostaria de trabalhar aqui e achava 

que era a maior maravilha deste mundo.( S 14.1) 

 

S2: O Estágio 
Então, eu acabei o 4.º ano da licenciatura e tinha o 5.º ano que era o estágio. 

(S1.1) + Eu vim fazer aqui no instituto um ano de estágio. (S1.2) + Pronto, eu 

vim para aqui fazer o estágio porque queria trabalhar com micro-algas. ( S 

14.1) + Aqui em Portugal não há muitos mais sítios onde se trabalhe com 

micro-algas marinhas, possivelmente tirando o Ricardo Jorge, mas isso é mais 

em termos de culturas e não tanto a parte das tecnologias. ( S15.1) 

 

S3: O trabalho 
Fiz o estágio e fiquei aqui com prestação de serviços, recibos verdes (S1.3) + 

 E depois fui abrangida por aquela lei que integrava os recibos verdes na 

função pública (S1.4) + Eu sei que era eu abrangida por um niquinho. (S1.4) + 

acho que eu tinha começado a trabalhar em Outubro…já não sei. (S1.5) 

Eu tinha começado nesse mês, foi mesmo assim por um niquinho, por isso foi 

nessa altura...(S1.6) + Depois, ao abrigo dessa lei, fui integrada aqui como 

técnica.(S1.7) + Não como alguém que tivesse a licenciatura, porque quando 
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eu comecei a trabalhar aqui ainda não tinha a licenciatura ( S1.8) + Então fui 

integrada como não tendo a licenciatura (S1.9) + Depois pedi a reclassificação 

e fui integrada como técnica superior, que é como eu estou agora (S1.10) + 

Trabalho com citoplancton, micro-algas. (S2.1) + Fazer as contagens de 

citoplancton, de espécies tóxicas, temos também microscópio…. mesmo 

trabalho mais prático (S2.2) + Quer dizer, o trabalho depende um bocado dos 

outros (S4.1) + Com isto acabava por fazer trabalho acrescido durante quatro 

dias e tinha a sexta-feira livre para ir. (S 6.2) + Fazia as 35 horas durante 4 

dias. (S 6.3) + Para aqui? Para aqui nada. (S7.1) + Estou a dizer em termos de 

carreira não altera nada. (S 7.2) + Antigamente havia a carreira de técnicos 

superiores e uma de investigação. (S 7.2) + Agora quando têm a licenciatura 

vão para a carreira de técnico superior, só depois de terem o doutoramento é 

que passam para a carreira de investigação. (S 7.3) + Eu sei que tenho um 

emprego, que não tenho uma bolsa que vai acabar para o ano nem nada 

disso.(S8.5) + São os meus privilégios, pronto, já que tenho de picar o ponto... 

(S 12.1) + Temos que cumprir a lei. (S13.1) + Temos que entrar até às dez e 

temos que sair depois das cinco. (S13.2) + Sim, quando tivermos coisas para 

fazer, projectos para acabar, ficamos cá até mais tarde mas não recebemos 

horas extraordinárias, é isso. (S13.3) + Nós começámos o ano passado, 

integrado na parte do meu mestrado, começamos a fazer cultura de algas 

vivas. (S 15.1) + Isso foi uma parte nova. (S15.2) + Começar a fazer 

experiências com algas vivas, apanhar, isolar. (S15.3) + A sensação que eu 

tive no início das culturas... porque eu nunca tinha feito.(S 15.4) +  Nós pomos 

lá uma alginha ou duas e depois passado uma semana aquilo está cheio. 

(S15.5) + Pronto, nós vamos tendo alguns projectos com outros países virados 

até… (S 15.6) + Normalmente o nosso trabalho tem um bocado a ver com o 

projecto que temos na altura e o meu trabalho também depende um bocado 

isso. (S15.7) + Nós não temos financiamento daqui. (S15.8) + Temos que 

arranjar financiamento para os projectos e para o trabalho. (S15.9) + Porque, 

às vezes, também há o problema de o projecto não ter dinheiro. (S 15.13) +  E 

depois é aquela burocracia toda do dinheiro ser disponibilizado pelo Ministério 

das Finanças e depois vir para cá e depois até chegar e nós podermos ter as 

coisas é muita confusão. (S 15.14) + E, às vezes, já passou um ano do projecto 

e nós ainda não temos dinheiro e já temos que estar a fazer o relatório de 
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actividades de uma coisa que… que nós vamos conseguir fazer, mas é 

complicado. (S15.15) + Nós agora temos uma cooperação com um Instituto de 

Inglaterra que tem culturas de colheitas de plâncton. (S 15.16) + São culturas 

de 1950 e são muito importantes em termos de série histórica só que nós ainda 

não conseguimos pagar. (S15.17) + Temos de pagar e não temos dinheiro. (S 

15.18) 

 

 

S4: O Mestrado 
Eu estou a fazer agora a parte de escrita, o segundo ano do mestrado. Agora 

estou basicamente só a escrever, porque já tenho os dados todos, já tratei, 

estou a acabar de escrever (S4.2) + Agora, basicamente, os meus dias é 

escrever, ler bibliografia e acrescentar. (S4.3) + O ano passado foi recolher 

dados e ver amostras ao microscópio, fazer as colheitas. (S 4.4) + Há alturas 

em que é muito intensa a parte do microscópio. (S 4.5) + As vezes eu chego 

aqui e instalo-me ao microscópio e fico só a ver amostras, a anotar e a ver. 

(S4.6) + Depois essa parte pára e é tratar os dados e depois é essa parte de 

escrita. (S 4.7) + Andei à procura de mestrados aqui e não queria nada… (S 

5.1) + Na Faculdade de Ciências não queria, porque eu acho que estar a fazer 

o mestrado na mesma Faculdade acabamos… (S 5.2) + Depois era tentar na 

Nova, se fosse possível, mas não havia nenhum que eu gostava. (S 5.3) + 

Depois havia uns mestrados do Técnico mas também eram todos com muita 

estatística e muita coisa (S5.4) + Então pronto, desisti e andei a ver no Porto e 

em Aveiro. (S 5.5) + Também havia um mestrado que me podia interessar 

virado para a parte da toxicologia, das algas tóxicas. ( S 5.6) + Mas depois 

acabei por optar pelo mestrado do Porto que era de microbiologia. (S5.7) +  

Não era muito relacionado com a minha área mas dava para fazer a ponte com 

a parte das micro-algas (S5.8)+ Sim. Só tinha aulas à sexta e sábado. (S 6.1) 

Por isso eu ter o mestrado não me altera nada, altera é que aprendi mais 

alguma coisa. (S7.4) + Por exemplo, agora que eu fui para o Porto, eu fui… 

pronto, mesmo em termos financeiros foi um esforço para mim, porque eu tinha 

que ir todas as semanas. (S 8.2) + Tinha que ficar lá um dia. (S 8.3) + Porque 

essencialmente o mestrado que eu fiz era muito ligado a água doce e havia 
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uma parte que era sobre saúde pública. (S 11.3) + Foi por isso que o meu 

mestrado foi feito com uma colheita semanal, em Cascais. (S15.10) + O 

objectivo era mesmo nós conseguirmos, nós assegurarmos mesmo qualquer 

coisa que nós sozinhas sabíamos que conseguíamos… (S 15.11) + Se não 

houvesse nada, sabíamos que conseguíamos. (S15.12) 

 

S5: O Futuro 

S5a: O trabalho 

Quero ter a minha vida pessoal, agora que tenho o meu filho e não sei se vou 

ficar cá dentro se não. (S 12.1) 

 

S5b: O doutoramento 
Não sei [se vai fazer doutoramento], agora quero acabar o mestrado. (S8.1) 

 

 


