
 

Protocolo da entrevista de Ana 

 

§1Gostaria que me contasse o que lhe aconteceu de importante desde que 

acabou até agora. 

 

Eu, basicamente, tenho estado a trabalhar desde que sai do estágio. 

 

§2 E fez o quê? 

 

Fiz a licenciatura em Letras, Línguas e Literaturas modernas, estudos 

franceses e ingleses. Depois faço os dois anos, o biénio de 

profissionalização que é o quinto ano na faculdade e um sexto ano que é 

um estagio, colocada numa escola oficial, mas, ao mesmo tempo ainda 

agregada a faculdade, com seminários na faculdade e avaliação na 

faculdade. Portanto, esse ano era garantido na medida que, quer dizer, 

mediante a quantidade de alunos. Mas aquele estágio era garantido, 

poderíamos ter de esperar eventualmente. Eu fiz tudo de seguida. Acabei 

o quinto ano e fiz o estágio pedagógico. Depois começo a concorrer e 

tenho ficado colocada, se bem que não nas melhores condições. 

 

§3 Isto é? 

 

Isto é, nunca fiquei em segunda parte. No primeiro ano fiquei em mini-

concurso relativamente bem com horário completo, horas extraordinárias. 

Fui delegada de grupo, mas, isso mais por contingências de serviço do 

que outra coisa. O primeiro ano tudo bem. Relativamente longe de casa 

mas dava para ir e vir. A partir dai foi-se degradando. No ano a segui,r há 

mesma em mini-concurso, só consigo uma substituição. Substituição 

essa que foi até ao carnaval, Tive sorte porque entro de férias de carnaval 

e durante as férias recebo nova colocação. Mas, aí estou com horários 

incompletos. 

 

§4 Muito incompletos? 



 

Nessa altura ainda não. A primeira substituição foi de horário completo. A 

segunda de catorze horas, portanto acabei o ano com catorze horas. No 

ano seguinte, fico com doze horas à noite que não houve hipótese de 

completar. No ano a seguir, volto a ficar com doze ou catorze e depois 

acabo por completá-lo. O ano passado é que foi o descalabro. Fiquei 

colocada com três horas semanais, ou seja, uma turma. Ia trabalhar três 

horas por semana, estragava-me completamente a hipótese de concorrer 

para outra coisa porque tinha duas tardes semi ocupadas. Isso 

impossibilitava outro tipo de procura. Depois lá tive a sorte, foi mesmo 

sorte, de aparecer um horário de dezanove horas numa outra escola a 

fazer uma substituição. Acabei depois por ficar nessa segunda escola 

com três horas quando acabou a substituição. No total, acabei o ano com 

seis horas, é ridículo. Este ano foi uma opção obrigatória porque, como 

mudaram os sistemas dos concursos o que é que acontece, eu estava de 

bébé e ia ter o bébé precisamente na altura do início do ano lectivo. 

Informei-me com o sindicato e no sindicato disseram-me que também não 

sabiam muito bem como é que funcionava. Mas estava garantida a 

colocação por carta através do ministério. O ministério colocaria os 

professores à mesma, no sistema de mini-concurso só que em horários 

supervenientes. Fiquei relativamente descansada. Lá fui ter a criança, 

volto e quando estou em casa, dez dias depois de eu estar em casa, 

telefonam-me de Viana do Castelo, Braga... Começam-me a telefonar de 

escolas do norte do país para eu me apresentar. É claro que eu não ia 

com uma criança com dez dias. E além do mais disseram-me logo que a 

colega este ano não vai ter sorte nenhuma porque este ano basicamente 

as escolas escolhem quem querem porque como isto está ao deus dará. 

As escolas nem gravidas nem pós-grávidas vão contratar. Não vão estar a 

contratar uma pessoa para a seguir estar a contratar outra. Dai que diga 

que é uma opção quase obrigatória. 

 

§5 E até agora nada? 

 



E até agora nada. Sei que se não tivesse sido esta situação, estaria 

colocada porque há pessoas que estavam atrás de mim na lista 

hierárquica que já estão colocadas. Eu acabei por não ficar porque 

quando me contactaram eu estava no tal suposto período de licença de 

maternidade, ao qual não tive direito porque não estava a trabalhar. Não 

tive direito a licença porque também não estava a trabalhar. Mas, por 

outro lado, não poderia trabalhar porque estava naqueles quatro meses. 

Isto é completamente ridículo. Quer dizer, eu não tinha direito a uma coisa 

mas, não poderia trabalhar porque era suposto ter direito. Ainda agora 

estou a braços com um problema com a segurança social porque há uns 

que dizem que eu tenho direito a receber aqueles meses, mas outros 

dizem que não. O ministério diz que sim que eu tenho direito a receber 

como se tivesse de licença de maternidade, mas a segurança social diz 

que não. Agora ando a ver como é que isto vai ficar. Acabei por não estar 

colocada por causa disso, porque senão estaria como fico todos os anos. 

Lá para Outubro, na pior das hipóteses, lá aparece alguma coisa. Não tem 

é sido os horários completos. 

 

§6 Agora faz o quê? 

. 

Nesta altura não faço nada. Estou a tomar conta da criança. 

 

Que já é um trabalho enorme. 

 

Nem sequer tenho Infantário para ela porque isto está complicado. 

Basicamente agora não estou a fazer nada. Em Setembro espero ser 

colocada. 

 

§7 E tem direito a subsídio de desemprego? 

 

Tenho. Por isso é que, pronto, tendo em conta que tive a bebé, só agora é 

que acabei a suposta Baixa de Maternidade ou Licença de Maternidade e 

que comecei a ter direito ao subsídio. Não é muito, mas é qualquer coisa. 

E também não me vou sujeitar a um horário tipo seis horas, cinquenta ou 



sessenta quilómetros, que não vale a pena, e ter de deixar a miúda não 

sei onde. Porque nesta altura é como lhe digo, nem Infantário tenho. Está 

tudo esgotado. Portanto, este ano estou assim. 

 

§8 Então e como é que se sente? 

 

A rigor, a rigor, estes últimos anos têm sido uma frustração, não é! Mas 

este ano, estou muito entretida com o papel de mãe e acho que isso me 

está a realizar, coisa que a profissão não tem feito. 

 

§9 Porquê? 

 

Mas, basicamente, pronto, em substituições uma pessoa nunca aquece o 

lugar. A pessoa chega para substituir alguém que já começou um 

trabalho. Bem ou mal os alunos já se afeiçoaram ou não ao professor. 

Então temos duas reacções, ou adoram a pessoa que vem porque 

detestavam a que estava ou vão odiar a que vem porque adorava a que 

estava. É sempre uma relação ali conflituosa a nível de sentimentos. 

Depois quando saímos, é sempre aquela sensação ingrata que deixamos 

qualquer coisa a meio e se calhar até ficamos um bocadinho apegados 

aos miúdos porque acabados por estabelecer uma relação com eles. 

Como lhe digo, no ano passado, o último que trabalhei acabei por ficar 

com uma turma daquela substituição que eu fiz. Aquilo não me dava nem 

para o gasto. Tinha de pagar a CREL, tinha que pagar gasolina. Eu ia 

ganhar vinte e poucos contos. Era mesmo chapa ganha, chapa gasta. Foi 

mais por uma questão de afeição aos miúdos porque acabei por ficar 

apegada aquela turma. Eles iam ficar dois meses sem aulas, já não iam 

conseguir professor e no entanto fui trabalhar por amor a camisola. 

Quase que foi isso. Não tem sido muito compensador, fora o factor 

monetário. Quando não se tem horários completos a situação é 

complicada. E depois há meses que não se ganha porque até Outubro ou 

Novembro, estar a espera, são meses que não se ganha. Depois o facto 

de não ser horário completo também implica nos subsídios. A nível 



financeiro não tem sido minimamente compensador, a nível pessoal 

também não. É como eu lhe digo, é um bocado frustrante. 

 

§10 Como é que você vê a sua vida futura? 

 

Eu continuo com o sonho utópico que vou pelo menos... Já não quero 

efectivar porque isso só nos próximos trinta anos. Pelo menos vou 

conseguir chegar aquela altura em que vou ficar colocada todos os anos. 

Ainda não estou nessa fase. Como lhe digo, ainda ia ficando em mini-

concursos. Agora espero, porque já vou subindo alguma coisa, pouco 

mais alguma coisas na lista hierarquizada. Espero vir a chegar aquele 

patamar em que posso dizer não sei onde, mas para o ano, em Setembro, 

estou colocada e então poder fazer um trabalho mais ou menos 

continuado, isto a curto prazo. A curto prazo, digo eu um ano lectivo. A 

ideia de chegar a uma escola, de criar um ambiente de trabalho com as 

minhas colegas, um ambiente fixo. Uma pessoa vai ficar ali pelo menos 

até querer, poder fazer um trabalho continuado de anos, fazer projectos. 

Essa ideia não passa pela minha cabeça nem pela cabeça de ninguém 

que esteja na minha situação. Efectivar está muito difícil. Portanto, as 

pessoas vão ter de ir pensando em termos de ano lectivo. Chegar e fazer 

um trabalho com um ano lectivo. Isto não está muito fácil. 

 

§11 Você esta arrependida? 

 

Arrependida não, porque eu gosto daquilo que faço. Infelizmente não me 

deixam fazer muito, é mais por aí. Eu gosto de dar aulas, mas nesta altura 

um trabalho de quatro meses não é um trabalho onde eu possa ver frutos. 

Se eu faço uma substituição de quatro meses, eu posso dar o meu melhor 

e nunca sei se funcionou ou se não. E, nunca tenho um feedback do 

género: este ano não funcionou, para o ano não faço assim. Portanto, 

também não há uma evolução da minha parte por observação daquilo que 

eu faça. Acabo por ter consciência de que se calhar não funcionou. Se 

calhar deveria ter feito de outra maneira, mas, como não há um trabalho 

continuado, acaba por ficar aquela sensação de que se faz umas coisas, 



faz-se umas coisas assim no vazio. A maior frustração acima de tudo é, a 

minha frustração, é que eu gostaria de continuar a estudar. 

 

§12 Como assim? 

 

De ter seguido para um mestrado ou nem que fosse para uma licenciatura 

por mero gosto. Não para enveredar por outra área, mas por mero gosto. 

O que me frustra mais a nível pessoal é ver que faço uma licenciatura 

com “n” conteúdos que eu nunca vou aplicar. 

 

Mas porquê? 

 

Para já os programas são mínimos, cada vez se facilita mais. Não 

passamos ali do b-a-bá porque os alunos também não dão mais e também 

não nos deixam puxar muito pelos alunos. 

 

§13 Você dá que anos? 

 

Eu darei qualquer coisa entre o 7º e o 12º ano. Só que o secundário é 

impensável. Está super intocável porque são os efectivos que estão. 

Portanto, fico com os 7º, 8º e 9º anos que são um público alvo muito 

complicado. Não se consegue grandes frutos num trabalho pequeno 

porque primeiro temos que os cativar, motivar. Depois eu chego à minha 

eterna questão: e quem é que nos motiva a nós? 

 

§14 Gostava de ter continuado a estudar porquê? 

 

Gostava por mera questão de curiosidade intelectual. Eu era capaz de me 

virar para um curso de psicologia ou de história que não tem nada a ver. 

Até tem, mas é por uma questão de gosto mesmo. Acima de tudo, eu 

sinto-me estagnada. Aí é que está a frustração. Eu fiz um curso, aquilo 

abriu-me os horizontes e agora vejo-me a dizer o b-a-bá. Todos os dias a 

mesma coisa e todos os anos a mesma coisa. A nível de tudo, a 

frustração esta aí. Não é tanto ao nível do trabalho. O trabalho eu já me 



mentalizei que vou tendo ou não vou tendo e que vou viver com isso. 

Também já passei alturas de crise em que não sabia muito bem como é 

que haveria contar os tostões. Mas, agora habituei-me à ideia. 

 

§15 Como é que uma pessoa se habitua a essa ideia, sem saber o que vai 

acontecer no dia seguinte, no mês seguinte? 

 

Eu habituei-me um bocado à ideia porque eu tenho um bocado de espírito 

de sobrevivência. Eu agarro-me a tudo. Tenho equivalência para 

formadora e tenho dado formação. Também não é uma coisa que me 

alicie muito. Aí sim, é uma coisa que entra pela parte financeira. É a 

compensação porque sempre vou tendo aquele tipo de trabalho. Vou 

dando algumas explicações, aí pelos centros de explicação. Mas, também 

não é minimamente aliciante com os preços que pagam... Mas sempre vai 

dando para alguma coisa. A ideia é como gerir, o facto de termos tempo e 

termos de ganhar dinheiro. Vou-me virando para esses lados. 

 

§16 Não gosta da formação porquê? 

 

Não gosto da formação no âmbito que tenho dado. Também não conheço 

o outro. 

 

Que é o que? 

 

É a equivalência ao 9º ano a miúdos, já adolescentes e jovens que estão 

em cursos. No meu caso eram de soldadura, de serralharia civil. 

 

O sistema de aprendizagem.  

 

Exacto. Não era muito aliciante porque se na escola é complicado com 

este publico então mais complicado é. Tenho tido turmas só de rapazes, 

não é que isso seja um problema, lido melhor com os rapazes do que com 

as raparigas, mas é um bloco masculino que ali está. Em termos de infra-

estruturas, as coisas não funcionam lá muito bem porque eu dou as aulas 



numa oficina. Depois o público-alvo é muito complicado. São miúdos que 

foram expulsos de todo o lado. São miúdos que já desistiram há muito da 

escola e aquilo é o ultimo recurso para basicamente tirarem a carta. 

Porque precisam do 9º ano ou porque os pais até já não sabem o que hão 

de fazer e conseguem encaminhá-los para ali. E se há desmotivação na 

escola, imagine estes. Depois também são miúdos que tem problemas 

sérios, a nível de drogas, a nível de álcool, já passaram por coisas 

complicadas. São miúdos muito revoltados, com muitos problemas, 

muitas situações recalcadas. Auto estima não há nenhuma, há uma 

agressividade latente que é uma coisa por demais. Questionam, 

questionam tudo. A autoridade para eles não existe e então tem que se 

estar ali quase a educar e depois então ensina-se qualquer coisa. Ou seja, 

lá voltamos ao mesmo, lá voltamos ao “b-a-bá” e então não há grande 

motivação. Acima de tudo é isso. Estamos quase a educar pessoas e não 

a formá-las, ou melhor, a formar pessoas e não a educar em termos de 

conteúdos. Não é muito aliciante por isso, porque o público tem sido este. 

No entanto, outro tipo de experiência a nível da formação, a nível das 

empresas, já é mais engraçado. 

 

§17 Também fez? 

 

Já cheguei a fazer. São pessoas mais velhas, que precisam 

desesperadamente e então aí sim. Precisam desesperadamente de 

aprender porque têm de manter o posto de trabalho e então aí temos o 

processo contrário que é, as capacidades e as limitações que já são 

muitas, mas a força de vontade é bastante. E então acaba por ser mais 

motivador aí. Se bem que os resultados... Voltamos ao mesmo, os 

resultados não são grande coisa e a matéria voltamos à mesma coisa ao 

“b-a-bá”. O meu problema é o “b-a-bá” ali. 

 

§18 Estou a ver que sim. Mas porque é que você não foi fazer o Mestrado? 

 

Não fui fazer o Mestrado. Não fui porque entretanto a vida não tem 

deixado. Se a nível pessoal, as coisas não têm funcionado como eu 



queria; se eu estou nesta situação de insegurança, o meu marido também 

acaba por estar. O meu marido é Militar, mas também não está numa 

situação ainda segura, não é! Tão depressa está aqui como está ali. E 

depois isto implica um estar num lado, o outro estar noutro, onde é que 

nos encontramos de quinze em quinze dias? Porque é complicado. E 

então foi necessário estabelecer um ponto. Ok, é aqui o ninho. Vamos 

partir daqui e estamos a tentar, nesta altura, aproximarmo-nos os dois. 

Por isso, é que eu também não me estico muito em termos de distâncias 

no ensino. 

 

§19 Mas ele está fora? 

 

Agora não, mas esteve dois anos fora. Pronto. E depois é a tal coisa, se 

ele está fora, basicamente ganha para se manter fora, não é? E se eu não 

ganho também, como é que vou sustentar o Mestrado? Quer dizer, nem 

me sustento a mim, quanto mais sustentar o Mestrado. A parte financeira, 

infelizmente, tem influenciado. Se calhar, agora vamos, espero eu, que 

venha aí alguma estabilidade e que dê para, se calhar, daqui a uns tempos 

pensar em qualquer coisa. No Mestrado, numa Licenciatura que não me 

importo de não acabar, aliás é mais pelo pelo gozo. Não é a necessidade 

de mais um canudo. Já lá tenho dois. Não preciso de mais nenhum. 

 

§20 Mas diga-me lá uma coisa, já percebi que há aqui um problema de 

desmotivação e por aí fora, mas do que é que gosta no seu trabalho? O que é 

que a faz ainda ser professora? 

 

Achar que sou capaz de ensinar alguma coisa a alguém. Acima de tudo, 

eu vim para isto porque sempre gostei de ensinar e acho que tenho 

alguma facilidade. Quero-me convencer pelo menos que sim. Se não é 

tudo um percurso em vão. Tenho alguma facilidade em comunicar e, se 

calhar, tenho alguma facilidade em cativar as pessoas para uma coisa que 

se calhar até nem gostam. E é isso que me fez ser professora, o gostar de 

ensinar, gostar de estar com outros, mas também gostar de aprender e 

evoluir dentro dessa área. Infelizmente é como lhe digo, não tem dado 



para ver muito nem a minha própria progressão. Se é que houve, não é? 

Uma pessoa faz um investimento tremendo no estágio. O estágio é muito 

puxado a vários níveis, pelo menos o meu foi, mas ainda bem que o foi. 

Agora reconheço que se calhar na altura não dormi não sei quantas 

noites, mas só me fez foi bem porque aprendi, e aprendi muito. Trabalhei 

muito e se calhar agora consigo ter energia e consigo trabalhar em três 

sítios ao mesmo tempo porque também nessa altura puxaram bem por 

mim. E na altura do estágio confirmou-se, de facto é isto, isto dói, isto 

custa e chegar a casa e bolas isto não funcionou, como é que eu vou 

fazer aquelas cabeças ocas perceberem isto e dar voltas, e dar voltas e 

arranjar bonecos e arranjar filmes e arranjar não sei o quê para lhes 

ensinar qualquer coisa e ver os frutos do trabalho. É isso que me motivou 

e que ainda me motiva. É o ensinar, continuo a gostar de ensinar. 

Também não me imagino, às vezes eu pergunto, eu tenho que sair desta, 

eu tenho que me meter noutra coisa qualquer, mas eu não me vejo numa 

secretária a fazer cartas, não me vejo! Tal como os miúdos, não vejo. 

Atender telefones também não. E depois, também é assim, sejamos 

realistas, onde é que uma pessoas vai com uma licenciatura em línguas, 

não é? Porque a rigor, se querem uma secretária, nesta altura há Cursos 

de Secretariado de nível superior, não é? Se querem, sei lá, inclusive a 

nível de Turismo. Há guias, interpretes, há tradutores, há tudo 

especializado. Portanto, criaram-se os cursos para essas áreas para onde 

ia muita gente das Línguas e Literaturas Modernas. Agora foram portas 

que se fecharam. De maneira que não é fácil. Essa seria a única porta a 

que eu iria bater, a parte do Turismo, mas também não sei. 

 

Mas nunca tentou? 

 

Não, não tentei. 

 

§21 Também tem conseguido resolver as coisas, quer dizer, mais ou menos, 

não é? 

 



Sim, mais ou menos tenho. Com a diferença de um mês ou dois, eu acabo 

por estar colocada. Com uma diferença de um mês ou dois do que seria 

normal, acabo por estar colocada e também acomodei-me um pouco, não 

é? Acomodei-me. Há-de vir, há-de vir... Então, já entraram dez, eu sou a 

décima quinta. Já só falta mais um bocadinho, eu vou acabar por ser 

chamada e acabo por me acomodar. Também já pensei muitas vezes 

mandar tudo ao ar e procurar outras coisas. Mas vejo tanta gente 

especializada a não conseguir. Acabo por me desmotivar e nem sequer 

tentar. E também não é muito aliciante. Portanto, isto bem ou mal há-de 

dar alguma coisa. 

 

§22 Mas imagina poder chegar a uma altura em que não consegue colocação? 

Ou acha que isso não vai acontecer? 

 

Às vezes a ideia passa-me pela cabeça, como é óbvio e cada vez mais. E 

não tenho resposta. Começo a pensar, então se isso acontecer daqui a 

dois anos ou três, eu já vou estar com trinta e qualquer coisa. Então já é 

tarde demais para entrar noutro ramo. Começa-me a assustar a 

perspectiva da idade. Começar a avançar e começar a ser velha demais 

para iniciar uma carreira diferente num mercado em que eles esperam 

recém licenciados com experiência, que é o que eles mais pedem nos 

anúncios. E pronto, vai ser complicado. Recém licenciados, no máximo 

vinte e cinco anos com experiência. É que depois não dá para responder 

a estes anúncios. É por isso que eu não os respondo. Não preencho os 

requisitos. 

 

§23 Este ano que não vai conseguir de todo colocação. Vai trabalhar na área 

da formação ou está fora de questão também? 

 

Não, este ano acabei por ter de desistir da formação. Eu tinha formação 

até Maio, tinha contrato até Maio. Mas, no entretanto, eu fui ter a bebe e 

depois por questões internas eu só regressaria para dar um mês de aulas 

e não fazia sentido estarem a colocar uma pessoa e depois voltar eu por 

um mês. Então acabei por cessar o contrato por comum acordo e 



eventualmente regressarei em Setembro, quando reiniciarem novos 

cursos. Reiniciaram agora alguns. Mas, os efectivos da casa chegavam. 

Eu sou formadora externa. Eu não tenho vínculo. Iniciaram cursos agora 

e, o que me disseram, foi que, eventualmente, em Setembro, com o início 

de outros, como os efectivos estão com estes que começaram agora, que 

vão precisar dos externos. Em Setembro eu vislumbro lá qualquer coisa. 

Quer na formação quer no oficial, depois logo se vê? Acabo por ter que 

de ir combinado e conciliando as duas coisas, porque com horários de 

três horas, isto é uma selvajaria. Se eu não me virar para outro lado, não 

são com essas três horas que vou sobreviver. 

 

§24 Não estando a trabalhar, você tem direito a subsídio de férias e a essas 

coisas? 

 

Tenho, mas é proporcional aos rendimentos, ao rendimento efectivo. Se 

eu estiver a receber em função daquelas três horas trinta contos, depois 

os doze avos disso... O subsídio também será ridículo. 

 

§25 E estando a receber o subsidio de desemprego este ano, pode dar 

explicações ou fazer outro tipo de trabalhos? 

 

Poder, se for ”off the record”, posso. Mas inclusive, até das explicações 

eu passo recibo. Portanto, eu este ano nem às explicações me posso 

dedicar, senão perco o subsidio, que não é muito, mas pelo é uma coisa 

garantida. As explicações em casa eu não dou. Como estou num meio 

muito pequeno e é um meio muito heterogéneo, é assim, há os muito 

ricos e os muito pobres. Os muito ricos, já tem os filhos em explicadores 

em determinados sítios. Depois quem procura são aquelas pessoas que 

assentaram arraiais ali à volta, em casas clandestinas, como o que isso 

tudo acarreta. Eu depois vejo os outros a correrem atrás deles para lhes 

pagarem o que devem. E eu disse que não vou dar explicação em casa, 

para depois andar a bater de porta em porta porque me devem dois 

meses, não. Eu tenho andado mais pelos centros de explicações que é 

uma roubalheira. Somos explorados até dizer chega, mas pelo menos, é 



aquele pouco que nós recebemos e não nos temos que me andar a 

chatear com os pais. Eu gosto muito dos filhos, mas os pais é uma 

chatice. Depois quando não pagam, contam a história do bandido e uma 

pessoa acaba por ter pena e depois é mais um mês. Por isso, este ano, 

nem os centros de explicação porque eu passo recibo nos centros de 

explicação. Eu quando chegou o Agosto cessei a actividade dos recibos 

porque a formação já não ia ter, a explicação também é uma coisa 

sazonal. Só começa a procura no princípio do segundo período. Portanto, 

só agora é que poderia estar a aparecer. Mas lá está, a solicitação 

também não é assim tanta que justifique perder o subsídio. Não é, para 

ter uma ideia, há horas que chegam... Aliás, eu costumo dizer que a 

funcionaria da limpeza ganha mais do que eu, à hora. Eu cheguei, quando 

comecei a trabalhar nos centros de formação, eu cheguei a ganhar 

trezentos escudos a hora. Eu dizia que aquilo era a loja dos trezentos. 

Vou para a loja dos trezentos. É uma exploração tremenda. Eles são 

capazes de levar três contos aos alunos mas, depois pagam-me uma 

coisa ridícula a mim. Pelo menos aqui para esta zona é muito mal pago. 

 

§26 Portanto também não compensa muito, só se a pessoa precisar de algum 

dinheiro. 

 

Acaba por me compensar se eu for fazer, por exemplo, quando tenho 

meios horários tenho, por exemplo, tardes na escola. Se for fazer as 

manhãs todas no centro, mas a manhã toda, não necessariamente todas 

as manhãs da semana. Mas se eu fizer na manhã toda quatro ou cinco 

horas, já não estou a ganhar os trezentos escudos. Eu já tenho algum 

estatuto e também já bato o pé, acaba-me por compensar. Agora, 

deslocar-me para fazer uma hora, isso não compensa. Eu, nesta altura, já 

digo que só vou se for fazer pelo menos duas horas e se for secundário, 

que é mais caro. Eventualmente, ter o básico antes ou depois do 

secundário, para perfazer três, quatro, cinco horas numa manhã ou numa 

tarde, senão não compensa. Não compensa porque eu acabo-me por 

deslocar e ter que descontar sobre essa ridicularia. Feitas as contas, o 

que é que eu tirei de lucro? 



 

§27 É evidente. Você gosta de dar explicações? 

 

Gosto, volto a dizer o mesmo. Os alunos que procuram a explicação é 

porque na escola há qualquer coisa que não funciona. Às vezes, até são 

bons alunos por incrível que pareça, mas, ali há qualquer coisa que não 

funciona. Então lá temos mais uma vez aquele papel de aproximação, de 

diagnóstico do que é que se passa e o que é que não funciona. E é mais 

gratificante, por incrível que pareça. Como é um trabalho continuado, 

intensivo só com um aluno acaba por haver um conhecimento, inclusive 

da personalidade do aluno e consegue-se fazer trabalhos diferenciados, 

uma coisa com um e uma coisa com outro. E acaba-se por ter resultados. 

 

§28 Você trabalha só com um. São explicações individuais, não são 

explicações de grupo? 

 

Agora sim, são explicações individuais. Já tive aquela fase das 

explicações em grupo, quando o centro tinha. Agora os pais também já 

não procuram porque não dá muito resultado. Eu cheguei a dar 

explicações a dez, desde o 7º até ao 12º ano,  tudo ao mesmo tempo. Isso 

era o sistema de sala de estudo. Hoje em dia, já não há muito disso 

porque os pais começaram a ver que não funcionava. Isso continua a 

funcionar com os mais novos. Há muito, nos centros, muitos miúdos 

nesse sistema de grupo. Mas é, como eu digo, um infantário parte dois. 

Ou seja, eles acabam a escola às três ou às quatro e estão lá até os pais 

os irem buscar. Ora, os pais não podem estar a pagar os ditos três contos 

a hora. Então, metem-nos naquele sistema de sala de estudo onde estão 

dez ou quinze tudo ao molhe. Está um professor a orientar os trabalhos 

de casa na sua área e nos outros vai dando uma dica. Quando é mais 

difícil, bate à porta do outro a dizer que tem um trabalho que não é da 

área dele e não consegue fazer aquilo. Eu agora, nesta altura, estou só 

com um ou dois do mesmo ano, da mesma disciplina. 

 

 



§29 Portanto para o ano será um novo ano. 

 

Estou crente que sim. As perspectivas não são boas mas ainda vou 

acreditando que sim. De qualquer forma, tenho conseguido ficar sempre 

colocada. Portanto, com uma perna aqui e outra acolá, cá me vou 

arranjando.... 

 

§30 Tem mais alguma coisa importante que gostasse de dizer? 

 

Não, até já falei demais, não foi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codificação da entrevista de Ana 

 

Segmento1 (§1)  

Eu, basicamente, tenho estado a trabalhar desde que sai do estágio.(S1.1) 

 

Segmento2 (§2)  

Fiz a licenciatura em Letras, Línguas e Literaturas modernas, estudos 

franceses e ingleses.(S2.1) 

 Depois faço os dois anos, o biénio de profissionalização que é o quinto 

ano na faculdade e um sexto ano que é um estagio, colocada numa escola 



oficial, mas, ao mesmo tempo ainda agregada a faculdade, com 

seminários na faculdade e avaliação na faculdade.(S2.2) 

Portanto, esse ano era garantido na medida que, quer dizer, mediante a 

quantidade de alunos. (S2.3) 

Mas aquele estágio era garantido, poderíamos ter de esperar 

eventualmente.(S2.4) 

Eu fiz tudo de seguida. (S2.5) 

Acabei o quinto ano e fiz o estágio pedagógico. (S2.6) 

Depois começo a concorrer e tenho ficado colocada, se bem que não nas 

melhores condições (S2.7). 

 

Segmento 3 (§3)  

Isto é, nunca fiquei em segunda parte. (S3.1) 

No primeiro ano fiquei em mini-concurso relativamente bem com horário 

completo, horas extraordinárias.(S3.2) 

Fui delegada de grupo, mas, isso mais por contingências de serviço do 

que outra coisa. (S3.3) 

O primeiro ano tudo bem. (S3.4 e Arg 3.1) 

Relativamente longe de casa mas dava para ir e vir. (S3.5) 

A partir dai foi-se degradando. (S3.5 e Arg 3.2) 

No ano a seguir, à mesma em mini-concurso, só consigo uma 

substituição. (S3.6) 

Substituição essa que foi até ao carnaval. (S3.7) 

 Tive sorte porque entro de férias de carnaval e durante as férias recebo 

nova colocação. (S3.8 e Arg 3.3) 

 Mas, aí estou com horários incompletos.(S3.9) 

 

Segmento 4 (§4) 

Nessa altura ainda não. (S4.1) 

A primeira substituição foi de horário completo.(S4.2) 

 A segunda de catorze horas, portanto acabei o ano com catorze horas. 

(S4.3) No ano seguinte, fico com doze horas à noite que não houve 

hipótese de completar. (S4.4) 



No ano a seguir, volto a ficar com doze ou catorze e depois acabo por 

completá-lo. (S4.5) 

O ano passado é que foi o descalabro. (Arg 4.1) 

Fiquei colocada com três horas semanais, ou seja, uma turma. (S4.6) 

 Ia trabalhar três horas por semana, estragava-me completamente a 

hipótese de concorrer para outra coisa porque tinha duas tardes semi 

ocupadas. (S4.7) 

Isso impossibilitava outro tipo de procura. (S4.8) 

Depois lá tive a sorte, foi mesmo sorte, de aparecer um horário de 

dezanove horas numa outra escola a fazer uma substituição. (S4.9 e Arg 

4.2) 

Acabei depois por ficar nessa segunda escola com três horas quando 

acabou a substituição. (S4.10) 

No total, acabei o ano com seis horas, é ridículo. (S4.11 e Arg 4.3) 

Este ano foi uma opção obrigatória porque, como mudaram os sistemas 

dos concursos o que é que acontece? (S4.12 e Arg 4.4) 

Eu estava de bébé e ia ter o bébé precisamente na altura do início do ano 

lectivo. (S4.13) 

Informei-me com o sindicato e no sindicato disseram-me que também não 

sabiam muito bem como é que funcionava. (S4.14) 

Mas estava garantida a colocação por carta através do ministério.(S4.15) 

 O ministério colocaria os professores à mesma, no sistema de mini-

concurso só que em horários supervenientes. (S4.16) 

Fiquei relativamente descansada. (S4.17 e Arg 4.5) 

Lá fui ter a criança, volto e quando estou em casa, dez dias depois de eu 

estar em casa, telefonam-me de Viana do Castelo, Braga... (S. 4.18) 

Começam-me a telefonar de escolas do norte do país para eu me 

apresentar.(S4.19) 

 É claro que eu não ia com uma criança com dez dias. ( S 14.20 e Act 4.1) 

E além do mais, disseram-me logo, que a colega este ano não vai ter sorte 

nenhuma porque este ano basicamente as escolas escolhem quem 

querem porque como isto está ao deus dará. (Act 4.1 e Act 4.2) 

As escolas nem gravidas nem pós-grávidas vão contratar. (Act 4.3) 



Não vão estar a contratar uma pessoa para a seguir estar a contratar 

outra.(Act 4.4) 

Dai que diga que é uma opção quase obrigatória (Arg 4.6 

 

Segmento 5 (§5)  

 

E até agora nada. (S5.1) 

Sei que se não tivesse sido esta situação, estaria colocada porque há 

pessoas que estavam atrás de mim na lista hierárquica que já estão 

colocadas. (Act 5.1 e Arg 5.1) 

Eu acabei por não ficar porque quando me contactaram eu estava no tal 

suposto período de licença de maternidade, ao qual não tive direito 

porque não estava a trabalhar.(S5.2) 

Não tive direito a licença porque também não estava a trabalhar. Mas, por 

outro lado, não poderia trabalhar porque estava naqueles quatro meses. 

(S5.3) 

Isto é completamente ridículo. (Arg 5.1) 

Quer dizer, eu não tinha direito a uma coisa mas, não poderia trabalhar 

porque era suposto ter direito. ( S 5.4 e Arg 5.2) 

Ainda agora estou a braços com um problema com a segurança social 

porque há uns que dizem que eu tenho direito a receber aqueles meses, 

mas outros dizem que não.(S5.5) 

O ministério diz que sim que eu tenho direito a receber como se tivesse 

de licença de maternidade, mas a segurança social diz que não.(S5.6) 

Agora ando a ver como é que isto vai ficar. (S5.7) 

Acabei por não estar colocada por causa disso, porque senão estaria 

como fico todos os anos. (S 5.8 eArg 5.3) 

Lá para Outubro, na pior das hipóteses, lá aparece alguma coisa. (S5.9) 

Não tem é sido os horários completos.(S5.10) 

 

Segmento 6 (§6) 

. 

Nesta altura não faço nada. (S6.1 e Arg 6.1) 

Estou a tomar conta da criança.(S 6.2) 



Nem sequer tenho Infantário para ela porque isto está complicado (S6.3 e 

Arg 6.2) 

Basicamente agora não estou a fazer nada. (S6.4) 

Em Setembro espero ser colocada.(Arg 6.4 e S6.5) 

 

Segmento 7 (§7)  

 

Tenho[direito a subsídio de desemprego] (S7.1) 

Por isso é que, pronto, tendo em conta que tive a bebé, só agora é que 

acabei a suposta Baixa de Maternidade ou Licença de Maternidade e que 

comecei a ter direito ao subsídio.(S7.2) 

Não é muito, mas é qualquer coisa.(S7.3 e Arg 7.1) 

 E também não me vou sujeitar a um horário tipo seis horas, cinquenta ou 

sessenta quilómetros, que não vale a pena, e ter de deixar a miúda não 

sei onde.(Arg 7.2 e Act 7.1) 

Porque nesta altura é como lhe digo, nem Infantário tenho.(S 7.4) 

Está tudo esgotado.(S7.5) 

Portanto, este ano estou assim.( S7.6 Arg 7.3) 

 

Segmento 8 (§8)  

 

A rigor, a rigor, estes últimos anos têm sido uma frustração, não é? (Arg 

8.1) Mas este ano, estou muito entretida com o papel de mãe e acho que 

isso me está a realizar, coisa que a profissão não tem feito (Act 8.2 e Arg 

8.2) 

 

 

 

 

Segmento 9 (§9) 

 

Mas, basicamente, pronto, em substituições uma pessoa nunca aquece o 

lugar(Arg 9.1 e Act 9.1) 



A pessoa chega para substituir alguém que já começou um trabalho (Arg 

9.2 e Act 9.2) 

Bem ou mal os alunos já se afeiçoaram ou não ao professor. (Act 9.3) 

Então temos duas reacções, ou adoram a pessoa que vem porque 

detestavam a que estava ou vão odiar a que vem porque adoravam a que 

estava. (Act 9.4) 

É sempre uma relação ali conflituosa a nível de sentimentos. (Arg 9.3) 

Depois quando saímos, é sempre aquela sensação ingrata que deixamos 

qualquer coisa a meio e se calhar até ficamos um bocadinho apegados 

aos miúdos porque acabamos por estabelecer uma relação com eles.(Arg 

9.4 e Act 9.5) 

Como lhe digo, no ano passado, o último que trabalhei acabei por ficar 

com uma turma daquela substituição que eu fiz. (S9.1) 

Aquilo não me dava nem para o gasto. (Arg 9.5) 

Tinha de pagar a CREL, tinha que pagar gasolina. (S9.2) 

Eu ia ganhar vinte e poucos contos. (S9.3) 

Era mesmo chapa ganha, chapa gasta. (Arg 9.5) 

Foi mais por uma questão de afeição aos miúdos porque acabei por ficar 

apegada aquela turma. (Act 9.6) 

Eles iam ficar dois meses sem aulas. (Act 9.7)  

Já não iam conseguir professor e no entanto fui trabalhar por amor a 

camisola (Arg 9.7) 

Quase que foi isso. (Arg 9.8) 

Não tem sido muito compensador, fora o factor monetário. (Arg 9.9) 

Quando não se tem horários completos a situação é complicada. (Arg 

9.10) 

 E depois há meses que não se ganha porque até Outubro ou Novembro, 

estar a espera, são meses que não se ganha. (Arg 9.11 e S 9.4) 

 Depois o facto de não ser horário completo também implica nos 

subsídios.(Arg 9.12 e S 9.5) 

 A nível financeiro não tem sido minimamente compensador, a nível 

pessoal também não. (Arg 9.13) 

É como eu lhe digo, é um bocado frustrante.(Arg 9.14) 

 



Segmento 10 (§10) 

 

Eu continuo com o sonho utópico que vou pelo menos... (Arg 10.1) 

Já não quero efectivar porque isso só nos próximos trinta anos. (S10.1 e 

Arg 10.2) 

Pelo menos vou conseguir chegar aquela altura em que vou ficar 

colocada todos os anos. (S10.2 e Arg 10.3) 

Ainda não estou nessa fase.(S10.3 e Arg 10.4) 

Como lhe digo, ainda ia ficando em mini-concursos. (S10.4) 

Agora espero, porque já vou subindo alguma coisa, pouco mais alguma 

coisas na lista hierarquizada. (Arg 10.5 e S10.5) 

Espero vir a chegar aquele patamar em que posso dizer não sei onde, 

mas para o ano, em Setembro, estou colocada e então poder fazer um 

trabalho mais ou menos continuado, isto a curto prazo. (Arg 10.6 e S10.6) 

A curto prazo, digo eu um ano lectivo. (S10.7) 

A ideia de chegar a uma escola, de criar um ambiente de trabalho com as 

minhas colegas, um ambiente fixo. (Arg 10.7) 

Uma pessoa vai ficar ali pelo menos até querer, poder fazer um trabalho 

continuado de anos, fazer projectos. (S10.8 e Arg 10.8) 

 Essa ideia não passa pela minha cabeça nem pela cabeça de ninguém 

que esteja na minha situação.(Arg 10.9) 

Efectivar está muito difícil. (Arg 10.10) 

Portanto, as pessoas vão ter de ir pensando em termos de ano lectivo. 

(Arg 10.11 e Act 10.1) 

Chegar e fazer um trabalho com um ano lectivo.(S10.9 e Arg 10.12) 

Isto não está muito fácil.(Arg 10.13) 

 

Segmento 11 (§11)  

Arrependida não, porque eu gosto daquilo que faço. (Arg 11.1) 

Infelizmente não me deixam fazer muito, é mais por aí. (Arg 11.2 e Act 

11.1) 

Eu gosto de dar aulas, mas nesta altura um trabalho de quatro meses não 

é um trabalho onde eu possa ver frutos. ( S11.1 e Arg 11.3) 



Se eu faço uma substituição de quatro meses, eu posso dar o meu melhor 

e nunca sei se funcionou ou se não. (S 11.2 eArg 11.4) 

E, nunca tenho um feedback do género: este ano não funcionou, para o 

ano não faço assim. (Arg 11.5) 

Portanto, também não há uma evolução da minha parte por observação 

daquilo que eu faça. (Arg 11.6 e Act 11.2) 

Acabo por ter consciência de que se calhar não funcionou.(Act 11.3) 

Se calhar deveria ter feito de outra maneira, mas, como não há um 

trabalho continuado, acaba por ficar aquela sensação de que se faz umas 

coisas, faz-se umas coisas assim no vazio. (Act 11.4) 

A maior frustração acima de tudo é, a minha frustração, é que eu gostaria 

de continuar a estudar (Arg 11.7) 

 

Segmento 12 (§12) 

De ter seguido para um mestrado ou nem que fosse para uma licenciatura 

por mero gosto. (Arg 12.1) 

Não para enveredar por outra área, mas por mero gosto. (Arg 12.2) 

O que me frustra mais a nível pessoal é ver que faço uma licenciatura 

com “n” conteúdos que eu nunca vou aplicar.(Arg 12.3) 

Para já os programas são mínimos, cada vez se facilita mais. (Arg 12.4) 

 Não passamos ali do b-a-bá porque os alunos também não dão mais. 

(Arg 12.5) 

E também não nos deixam puxar muito pelos alunos (Act 12.1 e Act 12.3). 

 

Segmento 13 (§13) 

 

Eu darei qualquer coisa entre o 7º e o 12º ano. (S13.1) 

Só que o secundário é impensável. (Arg 13.1) 

Está super intocável porque são os efectivos que estão. (Act 13.1 e Arg 

13.2) 

Portanto, fico com os 7º, 8º e 9º anos que são um público alvo muito 

complicado. (Act 13.2) 

Não se consegue grandes frutos num trabalho pequeno porque primeiro 

temos que os cativar, motivar. (Act 13.3) 



Depois eu chego à minha eterna questão: e quem é que nos motiva a 

nós?(Act 13.4) 

 

Segmento 14 (§14)  

Gostava [de ter continuado a estudar] por mera questão de curiosidade 

intelectual. (Arg 14.1) 

Eu era capaz de me virar para um curso de psicologia ou de história que 

não tem nada a ver. (Arg 14.2) 

Até tem, mas é por uma questão de gosto mesmo. (Arg 14.3) 

Acima de tudo, eu sinto-me estagnada. (Act 14.1) 

Aí é que está a frustração. (Arg 14.4) 

Eu fiz um curso, aquilo abriu-me os horizontes e agora vejo-me a dizer o 

b-a-bá. (Act 14.2 e Arg 14.5) 

Todos os dias a mesma coisa e todos os anos a mesma coisa. (Arg 14.6) 

A nível de tudo, a frustração esta aí. (Arg 14.7) 

Não é tanto ao nível do trabalho. (Arg 14.8) 

O trabalho eu já me mentalizei que vou tendo ou não vou tendo e que vou 

viver com isso. (Arg 14.9 e Act 14.3) 

Também já passei alturas de crise em que não sabia muito bem como é 

que haveria contar os tostões. (Arg 14.10) 

Mas, agora habituei-me à ideia.(Act 14.4 e Arg 14.11) 

 

Segmento 15 (§15)  

Eu habituei-me um bocado à ideia porque eu tenho um bocado de espírito 

de sobrevivência. (Act 15.1 e Arg 15.1) 

Eu agarro-me a tudo. (Act 15.2 e Arg 15.2) 

Tenho equivalência para formadora e tenho dado formação. (S15.1) 

Também não é uma coisa que me alicie muito. (Arg 15.3) 

Aí sim, é uma coisa que entra pela parte financeira. (S15.2 e Arg 15.3) 

É a compensação porque sempre vou tendo aquele tipo de trabalho (Arg 

15.4). Vou dando algumas explicações, aí pelos centros de 

explicação.(S15.3) 

 Mas, também não é minimamente aliciante com os preços que pagam... 

(Arg 15.5) 



Mas sempre vai dando para alguma coisa. (S15.4 e Arg 15.6) 

A ideia é como gerir, o facto de termos tempo e termos de ganhar 

dinheiro (Arg 15.7) 

Vou-me virando para esses lados (Arg 15.8). 

 

Segmento 16 (§16)   

Não gosto da formação no âmbito que tenho dado. (Arg 16.1) 

Também não conheço o outro (Arg 16.2) 

É a equivalência ao 9º ano a miúdos, já adolescentes e jovens que estão 

em cursos. (Act 16.1 e S16.1) 

No meu caso eram de soldadura, de serralharia civil.(S16.2) 

Exacto [o sistema de aprendizagem] (S16.3) 

Não era muito aliciante porque se na escola é complicado com este 

publico então mais complicado é. (Act 16.2) 

Tenho tido turmas só de rapazes, não é que isso seja um problema, lido 

melhor com os rapazes do que com as raparigas, mas é um bloco 

masculino que ali está.(Act 16.3) 

Em termos de infra-estruturas, as coisas não funcionam lá muito bem 

porque eu dou as aulas numa oficina.(Arg 16.3) 

 Depois o público-alvo é muito complicado. (Act 16.4) 

São miúdos que foram expulsos de todo o lado. (Act 16.5) 

São miúdos que já desistiram há muito da escola e aquilo é o ultimo 

recurso para basicamente tirarem a carta. (Act 16.6) 

Porque precisam do 9º ano ou porque os pais até já não sabem o que hão 

de fazer e conseguem encaminhá-los para ali. (Act 16.7) 

E se há desmotivação na escola, imagine estes.(Act 16.8) 

 Depois também são miúdos que tem problemas sérios, a nível de drogas, 

a nível de álcool, já passaram por coisas complicadas. (Act 16.9) 

São miúdos muito revoltados, com muitos problemas, muitas situações 

recalcadas. (Act 16.10) 

Auto estima não há nenhuma, há uma agressividade latente que é uma 

coisa por demais.(Act 16.11) 

 Questionam, questionam tudo. (Act 16.12) 



A autoridade para eles não existe e então tem que se estar ali quase a 

educar e depois então ensina-se qualquer coisa. (Act 16.13) 

Ou seja, lá voltamos ao mesmo, lá voltamos ao “b-a-bá” e então não há 

grande motivação. (Arg 16.4) 

Acima de tudo é isso. (Arg 16.5) 

Estamos quase a educar pessoas e não a formá-las, ou melhor, a formar 

pessoas e não a educar em termos de conteúdos. (Arg 16.6 e Act 16.14) 

Não é muito aliciante por isso, porque o público tem sido este. (Arg 16.7) 

No entanto, outro tipo de experiência a nível da formação, a nível das 

empresas, já é mais engraçado (S16.4 e Arg 16.8) 

 

Segmento 17 (§17)  

Já cheguei a fazer (S17.1) 

 São pessoas mais velhas, que precisam desesperadamente e então aí 

sim (Act 17.1) 

Precisam desesperadamente de aprender porque têm de manter o posto 

de trabalho e então aí temos o processo contrário que é, as capacidades e 

as limitações que já são muitas, mas a força de vontade é bastante. (Act 

17.2) 

E então acaba por ser mais motivador aí.( S17.2 eArg 17.1) 

Se bem que os resultados... (Arg 17.2) 

Voltamos ao mesmo, os resultados não são grande coisa e a matéria 

voltamos à mesma coisa ao “b-a-bá”. (Arg 17.2) 

O meu problema é o “b-a-bá” ali.(Arg 17.3) 

 

Segmento 18 (§18)  

Não fui fazer o Mestrado. (S. 18.1) 

Não fui porque entretanto a vida não tem deixado. (Arg 18.1) 

Se a nível pessoal, as coisas não têm funcionado como eu queria; se eu 

estou nesta situação de insegurança, o meu marido também acaba por 

estar. (Act 18.1) 

O meu marido é Militar, mas também não está numa situação ainda 

segura, não é? (Act 18.3) 

Tão depressa está aqui como está ali (Act 18.4).  



E depois isto implica um estar num lado, o outro estar noutro, onde é que 

nos encontramos de quinze em quinze dias? (Act18.5) 

Porque é complicado. (Arg 18.2) 

E então foi necessário estabelecer um ponto.(Arg 18.3) 

 Ok, é aqui o ninho.(Arg 18.4) 

Vamos partir daqui e estamos a tentar, nesta altura, aproximarmo-nos os 

dois (Act18.6) 

Por isso, é que eu também não me estico muito em termos de distâncias 

no ensino.(Arg 18.5) 

 

Segmento 19 (§19) 

 

Agora não, mas esteve dois anos fora. (Act 19.1) 

Pronto. (Arg 19.1) 

E depois é a tal coisa, se ele está fora, basicamente ganha para se manter 

fora, não é?(Act 19.2) 

E se eu não ganho também, como é que vou sustentar o Mestrado? (Arg 

19.2) 

Quer dizer, nem me sustento a mim, quanto mais sustentar o Mestrado. 

(Arg 19.3) 

A parte financeira, infelizmente, tem influenciado. (Arg 19.4) 

Se calhar, agora vamos, espero eu, que venha aí alguma estabilidade e 

que dê para, se calhar, daqui a uns tempos pensar em qualquer coisa. 

(Arg 19.5) 

No Mestrado, numa Licenciatura que não me importo de não acabar, aliás 

é mais pelo pelo gozo. (S 19.1 e Arg19.6) 

 Não é a necessidade de mais um canudo.(Arg 19.7) 

 Já lá tenho dois. (S 19.2 e Arg 19.8) 

Não preciso de mais nenhum.(S19.3 e Arg 19.9) 

 

Segmento 20 (§20)  

Achar que sou capaz de ensinar alguma coisa a alguém. (Arg 20.1 e Act 

20.1) 



Acima de tudo, eu vim para isto porque sempre gostei de ensinar e acho 

que tenho alguma facilidade. (Act 20.2 e Arg 20.2) 

Quero-me convencer pelo menos que sim, se não é tudo um percurso em 

vão (Arg 20.3) 

Tenho alguma facilidade em comunicar e, se calhar, tenho alguma 

facilidade em cativar as pessoas para uma coisa que se calhar até nem 

gostam. (Act 20.3 e Arg 20.4) 

E é isso que me fez ser professora, o gostar de ensinar, gostar de estar 

com outros, mas também gostar de aprender e evoluir dentro dessa área 

(Act 20.4 e Arg 20.5) 

Infelizmente é como lhe digo, não tem dado para ver muito nem a minha 

própria progressão. (Arg 20.6) 

Se é que houve, não é? (Arg 20.7) 

Uma pessoa faz um investimento tremendo no estágio. (Arg 20.8) 

O estágio é muito puxado a vários níveis, pelo menos o meu foi, mas 

ainda bem que o foi. (Arg 20.9) 

Agora reconheço que se calhar na altura não dormi não sei quantas 

noites, mas só me fez foi bem porque aprendi, e aprendi muito. (Act 20.5) 

Trabalhei muito e se calhar agora consigo ter energia e consigo trabalhar 

em três sítios ao mesmo tempo porque também nessa altura puxaram 

bem por mim. (Act 20.6 e Arg 20.10) 

E na altura do estágio confirmou-se, de facto é isto, isto dói, isto custa e 

chegar a casa e bolas isto não funcionou, como é que eu vou fazer 

aquelas cabeças ocas perceberem isto e dar voltas, e dar voltas e arranjar 

bonecos e arranjar filmes e arranjar não sei o quê para lhes ensinar 

qualquer coisa e ver os frutos do trabalho. (Arg 20.11) 

É isso que me motivou e que ainda me motiva. (Arg 20.12) 

É o ensinar, continuo a gostar de ensinar. (Arg 20.13) 

Também não me imagino, às vezes eu pergunto, eu tenho que sair desta, 

eu tenho que me meter noutra coisa qualquer, mas eu não me vejo numa 

secretária a fazer cartas, não me vejo! (Act 20.8) 

Tal como os miúdos, não vejo.(Act 20.9) 

Atender telefones também não. (Arg 20.14) 



E depois, também é assim, sejamos realistas, onde é que uma pessoa vai 

com uma licenciatura em línguas, não é? (Act 20.10 e Arg 20.15) 

Porque a rigor, se querem uma secretária, nesta altura há Cursos de 

Secretariado de nível superior, não é? (Arg 20.16) 

Se querem, sei lá, inclusive a nível de Turismo. (Arg 20.17) 

Há guias, interpretes, há tradutores, há tudo especializado.(Arg 20.18) 

Portanto, criaram-se os cursos para essas áreas para onde ia muita gente 

das Línguas e Literaturas Modernas. (Arg 20.19) 

Agora foram portas que se fecharam. (Arg 20.20) 

De maneira que não é fácil. (Arg 20.21) 

Essa seria a única porta a que eu iria bater, a parte do Turismo, mas 

também não sei.(Arg 20.22) 

Não, não tentei.(Arg 20.23) 

 

Segmento 21 (§21) 

Sim, mais ou menos tenho [ficado colocado] (Arg 21.1) 

Com a diferença de um mês ou dois, eu acabo por estar colocada. (S21.1) 

Com uma diferença de um mês ou dois do que seria normal, acabo por 

estar colocada. (S21.2) 

E também acomodei-me um pouco, não é? (Act 21.1) 

Acomodei-me. (Act 21.2) 

 Há-de vir, há-de vir... (Arg 21.2) 

Então, já entraram dez, eu sou a décima quinta. (Arg 21.3) 

Já só falta mais um bocadinho, eu vou acabar por ser chamada e acabo 

por me acomodar. (Arg 21.4 e Act 21.3) 

Também já pensei muitas vezes mandar tudo ao ar e procurar outras 

coisas (Act 21.4) 

Mas vejo tanta gente especializada a não conseguir. (Act 21.5) 

Acabo por me desmotivar e nem sequer tentar. (Act 21.6) 

E também não é muito aliciante. (Arg 21.5) 

Portanto, isto bem ou mal há-de dar alguma coisa.(Arg 21.6) 

 

Segmento 22 (§22)  



Às vezes a ideia passa-me pela cabeça, como é óbvio e cada vez mais 

[não ficar colocada] (Arg 22.1) 

E não tenho resposta. (Arg 22.2) 

Começo a pensar, então se isso acontecer daqui a dois anos ou três, eu já 

vou estar com trinta e qualquer coisa. (Act 22.1 e Arg 22.2) 

Então já é tarde demais para entrar noutro ramo.(Act 22.2 e Arg 22.3) 

Começa-me a assustar a perspectiva da idade. (Act 22.3) 

Começar a avançar e começar a ser velha demais para iniciar uma 

carreira diferente num mercado em que eles esperam recém licenciados 

com experiência, que é o que eles mais pedem nos anúncios. (Act 22.4 e 

Act 22.5) 

E pronto, vai ser complicado. (Arg 22.5) 

Recém licenciados, no máximo vinte e cinco anos com experiência. (Act 

22.6) 

É que depois não dá para responder a estes anúncios.(Arg 22.6) 

 É por isso que eu não os respondo. (Arg 22.7) 

Não preencho os requisitos.(Arg 22.8) 

 

Segmento 23 (§23)   

Não, este ano acabei por ter de desistir da formação. (S23.1) 

Eu tinha formação até Maio, tinha contrato até Maio.(S23.2) 

 Mas, no entretanto, eu fui ter a bebe e depois por questões internas eu só 

regressaria para dar um mês de aulas e não fazia sentido estarem a 

colocar uma pessoa e depois voltar eu por um mês. (S23.3) 

Então acabei por cessar o contrato por comum acordo e eventualmente 

regressarei em Setembro, quando reiniciarem novos cursos.(S23.4) 

 Reiniciaram agora alguns. (S23.5) 

Mas, os efectivos da casa chegavam. (Act 23.1) 

Eu sou formadora externa. (Act 23.2) 

Eu não tenho vínculo. (Act 23.3) 

Iniciaram cursos agora e, o que me disseram, foi que, eventualmente, em 

Setembro, com o início de outros, como os efectivos estão com estes que 

começaram agora, que vão precisar dos externos. (S23.6) 

Em Setembro eu vislumbro lá qualquer coisa. (S23.7) 



Quer na formação quer no oficial, depois logo se vê! (S23.8 e Arg 23.1) 

Acabo por ter que de ir combinado e conciliando as duas coisas, porque 

com horários de três horas, isto é uma selvajaria. (Arg 23.2) 

Se eu não me virar para outro lado, não são com essas três horas que vou 

sobreviver.(Arg 23.3) 

 

Segmento 24 (§24)  

Tenho, mas é proporcional aos rendimentos, ao rendimento efectivo. 

(S24.1) 

Se eu estiver a receber em função daquelas três horas trinta contos, 

depois os doze avos disso...(S24.2) 

 O subsídio também será ridículo (Arg 24.1). 

 

Segmento 25 (§25)   

 

Poder, se for ”off the record”, posso [dar explicções] (Arg 25.1) 

Mas inclusive, até das explicações eu passo recibo. (Arg 25.2 e S25.1) 

Portanto, eu este ano nem às explicações me posso dedicar, senão perco 

o subsidio, que não é muito, mas pelo é uma coisa garantida. (S25.2) 

 As explicações em casa eu não dou. (S25.3) 

Como estou num meio muito pequeno e é um meio muito heterogéneo, é 

assim, há os muito ricos e os muito pobres. (Act 25.4 e Act 25.5) 

Os muito ricos, já tem os filhos em explicadores em determinados 

sítios.(Act 25.6) 

 Depois quem procura são aquelas pessoas que assentaram arraiais ali à 

volta, em casas clandestinas, como o que isso tudo acarreta. (Act 25.7) 

Eu depois vejo os outros a correrem atrás deles para lhes pagarem o que 

devem. (Act 25.8 Arg 25.3) 

E eu disse que não vou dar explicação em casa, para depois andar a bater 

de porta em porta porque me devem dois meses, não.(Arg 25.4) 

 Eu tenho andado mais pelos centros de explicações que é uma 

roubalheira (S25.4 e Arg 25.5).  



Somos explorados até dizer chega, mas pelo menos, é aquele pouco que 

nós recebemos e não nos temos que me andar a chatear com os pais. 

(Act 25.9 e Arg 25.6) 

Eu gosto muito dos filhos, mas os pais é uma chatice.( Act 25.10) 

 Depois quando não pagam, contam a história do bandido e uma pessoa 

acaba por ter pena e depois é mais um mês. (Act 25.11 e Arg 25.8) 

Por isso, este ano, nem os centros de explicação porque eu passo recibo 

nos centros de explicação.(S25.5) 

 Eu quando chegou o Agosto cessei a actividade dos recibos porque a 

formação já não ia ter, a explicação também é uma coisa sazonal (S25.6) 

Só começa a procura no princípio do segundo período. (S25.7) 

Portanto, só agora é que poderia estar a aparecer. (S25.8) 

Mas lá está, a solicitação também não é assim tanta que justifique perder 

o subsídio. (S25.9) 

Não é, para ter uma ideia, há horas que chegam... (Arg 25.9) 

Aliás, eu costumo dizer que a funcionaria da limpeza ganha mais do que 

eu, à hora.(Arg 25.10) 

 Eu cheguei, quando comecei a trabalhar nos centros de formação, eu 

cheguei a ganhar trezentos escudos a hora. (S25.10 e Arg 25.11) 

 Eu dizia que aquilo era a loja dos trezentos. (Arg 25.12) 

Vou para a loja dos trezentos. (Arg 25.13) 

É uma exploração tremenda. (Arg 25.14) 

Eles são capazes de levar três contos aos alunos mas, depois pagam-me 

uma coisa ridícula a mim. (Arg 25.15) 

Pelo menos aqui para esta zona é muito mal pago.(Arg 25.16) 

 

Segmento 26 (§26) 

Acaba por me compensar se eu for fazer, por exemplo, quando tenho 

meios horários tenho, por exemplo, tardes na escola. (Arg 26.1 e S26.1) 

Se for fazer as manhãs todas no centro, mas a manhã toda, não 

necessariamente todas as manhãs da semana.(Arg 26.2) 

Mas se eu fizer na manhã toda quatro ou cinco horas, já não estou a 

ganhar os trezentos escudos.(S26.2) 



 Eu já tenho algum estatuto e também já bato o pé, acaba-me por 

compensar (S 26.3 e Arg 26.3) 

Agora, deslocar-me para fazer uma hora, isso não compensa. (Arg 26.4) 

Eu, nesta altura, já digo que só vou se for fazer pelo menos duas horas e 

se for secundário, que é mais caro. (S26.4 e Arg 26.5) 

Eventualmente, ter o básico antes ou depois do secundário, para perfazer 

três, quatro, cinco horas numa manhã ou numa tarde, senão não 

compensa. (Arg 26.6) 

Não compensa porque eu acabo-me por deslocar e ter que descontar 

sobre essa ridicularia. (Arg 26.7) 

Feitas as contas, o que é que eu tirei de lucro? (Arg 26.8) 

 

Segmento 27 (§27)  

 

Gosto, volto a dizer o mesmo. (Arg 27.1) 

Os alunos que procuram a explicação é porque na escola há qualquer 

coisa que não funciona. (Act 27.2) 

Às vezes, até são bons alunos por incrível que pareça, mas, ali há 

qualquer coisa que não funciona. (Act 27.3) 

Então lá temos mais uma vez aquele papel de aproximação, de 

diagnóstico do que é que se passa e o que é que não funciona.(Arg 27.2) 

 E é mais gratificante, por incrível que pareça. (Arg 27.3) 

Como é um trabalho continuado, intensivo só com um aluno acaba por 

haver um conhecimento, inclusive da personalidade do aluno e consegue-

se fazer trabalhos diferenciados, uma coisa com um e uma coisa com 

outro. (S 27.1) 

E acaba-se por ter resultados.(S27.2) 

 

Segmento 28 (§28) 

Agora sim, são explicações individuais. (S28.1) 

Já tive aquela fase das explicações em grupo, quando o centro 

tinha.(S28.2) 

Agora os pais também já não procuram porque não dá muito 

resultado.(Arg 28.1) 



 Eu cheguei a dar explicações a dez, desde o 7º até ao 12º ano,  tudo ao 

mesmo tempo. Isso era o sistema de sala de estudo.(S28.3) 

 Hoje em dia, já não há muito disso porque os pais começaram a ver que 

não funcionava. (Arg 28.2) 

Isso continua a funcionar com os mais novos. (S28.4) 

Há muito, nos centros, muitos miúdos nesse sistema de grupo. (S28.5) 

Mas é, como eu digo, um infantário parte dois. (Arg 28.3) 

Ou seja, eles acabam a escola às três ou às quatro e estão lá até os pais 

os irem buscar. (S28.6) 

Ora, os pais não podem estar a pagar os ditos três contos a hora. (Arg 

28.4) 

Então, metem-nos naquele sistema de sala de estudo onde estão dez ou 

quinze tudo ao molhe.(S28.7) 

 Está um professor a orientar os trabalhos de casa na sua área e nos 

outros vai dando uma dica. (S28.8) 

Quando é mais difícil, bate à porta do outro a dizer que tem um trabalho 

que não é da área dele e não consegue fazer aquilo. (S28.9) 

Eu agora, nesta altura, estou só com um ou dois do mesmo ano, da 

mesma disciplina. (S28.10) 

 

 

Segmento 29 (§29)  

Estou crente que sim. (Arg 29.1) 

 As perspectivas não são boas mas ainda vou acreditando que sim.(Arg 

29.1) 

De qualquer forma, tenho conseguido ficar sempre colocada. (S29.1 e Arg 

29.2) 

Portanto, com uma perna aqui e outra acolá, cá me vou arranjando....(Arg 

29.3) 

 

Segmento 30 (§30)  

Não, até já falei demais, não foi? (Arg 30.1) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recodificação da entrevista de Ana 

 

Sequências tipo 

S0: Estágio 

Fiz a licenciatura em Letras, Línguas e Literaturas modernas, estudos 

franceses e ingleses.(S2.1) + Depois faço os dois anos, o biénio de 

profissionalização que é o quinto ano na faculdade e um sexto ano que é 

um estagio, colocada numa escola oficial, mas, ao mesmo tempo ainda 

agregada a faculdade, com seminários na faculdade e avaliação na 

faculdade.(S2.2) + Portanto, esse ano era garantido na medida que, quer 

dizer, mediante a quantidade de alunos. (S2.3) + Mas aquele estágio era 

garantido, poderíamos ter de esperar eventualmente.(S2.4) + Eu fiz tudo 

de seguida. (S2.5) + Acabei o quinto ano e fiz o estágio pedagógico. (S2.6) 



+ Depois começo a concorrer e tenho ficado colocada, se bem que não 

nas melhores condições (S2.7). 

 

S1: As colocações 

S1a: O primeiro ano 

Isto é, nunca fiquei em segunda parte. (S3.1) + No primeiro ano fiquei em 

mini-concurso relativamente bem com horário completo, horas 

extraordinárias.(S3.2) + Fui delegada de grupo, mas, isso mais por 

contingências de serviço do que outra coisa. (S3.3) + O primeiro ano tudo 

bem. (S3.4) + Relativamente longe de casa mas dava para ir e vir. (S3.5) + 

A partir dai foi-se degradando. (S3.5) 

 

S1b: O segundo ano 

No ano a seguir, à mesma em mini-concurso, só consigo uma 

substituição. (S3.6) + Substituição essa que foi até ao carnaval. (S3.7) + 

Tive sorte porque entro de férias de carnaval e durante as férias recebo 

nova colocação. (S3.8 e Arg 3.3) +  Mas, aí estou com horários 

incompletos.(S3.9) + Nessa altura ainda não. (S4.1) + A primeira 

substituição foi de horário completo.(S4.2) + A segunda de catorze horas, 

portanto acabei o ano com catorze horas. (S4.3) 

 

 

 

S1c: O terceiro ano 

No ano seguinte, fico com doze horas à noite que não houve hipótese de 

completar. (S4.4)  

 

S1d: O quarto ano 

No ano a seguir, volto a ficar com doze ou catorze e depois acabo por 

completá-lo. (S4.5) 

 

S1e: O quinto ano 

Fiquei colocada com três horas semanais, ou seja, uma turma. (S4.6) + Ia 

trabalhar três horas por semana, estragava-me completamente a hipótese 



de concorrer para outra coisa porque tinha duas tardes semi ocupadas. 

(S4.7) + Isso impossibilitava outro tipo de procura. (S4.8) + Depois lá tive 

a sorte, foi mesmo sorte, de aparecer um horário de dezanove horas 

numa outra escola a fazer uma substituição. (S4.9) + Acabei depois por 

ficar nessa segunda escola com três horas quando acabou a substituição. 

(S4.10) + No total, acabei o ano com seis horas, é ridículo. (S4.11) + Como 

lhe digo, no ano passado, o último que trabalhei acabei por ficar com uma 

turma daquela substituição que eu fiz. (S9.1) + Tinha de pagar a CREL, 

tinha que pagar gasolina. (S9.2) + Eu ia ganhar vinte e poucos contos. 

(S9.3) 

 

 

S1f: Este ano 

Eu estava de bébé e ia ter o bébé precisamente na altura do início do ano 

lectivo. (S4.13) + Informei-me com o sindicato e no sindicato disseram-me 

que também não sabiam muito bem como é que funcionava. (S4.14) + Mas 

estava garantida a colocação por carta através do ministério.(S4.15) +  O 

ministério colocaria os professores à mesma, no sistema de mini-

concurso só que em horários supervenientes. (S4.16) + Fiquei 

relativamente descansada. (S4.17.5) + Lá fui ter a criança, volto e quando 

estou em casa, dez dias depois de eu estar em casa, telefonam-me de 

Viana do Castelo, Braga... (S. 4.18) + Começam-me a telefonar de escolas 

do norte do país para eu me apresentar.(S4.19) + É claro que eu não ia 

com uma criança com dez dias. ( S 14.20) + E até agora nada. (S5.1) + Eu 

acabei por não ficar porque quando me contactaram eu estava no tal 

suposto período de licença de maternidade, ao qual não tive direito 

porque não estava a trabalhar.(S5.2) + Não tive direito a licença porque 

também não estava a trabalhar, mas, por outro lado, não poderia trabalhar 

porque estava naqueles quatro meses. (S5.3) + Quer dizer, eu não tinha 

direito a uma coisa mas, não poderia trabalhar porque era suposto ter 

direito. ( S 5.4) + Ainda agora estou a braços com um problema com a 

segurança social porque há uns que dizem que eu tenho direito a receber 

aqueles meses, mas outros dizem que não.(S5.5) + O ministério diz que 

sim que eu tenho direito a receber como se tivesse de licença de 



maternidade, mas a segurança social diz que não.(S5.6) + Agora ando a 

ver como é que isto vai ficar. (S5.7) + Acabei por não estar colocada por 

causa disso, porque senão estaria como fico todos os anos. (S 5.8) +  Lá 

para Outubro, na pior das hipóteses, lá aparece alguma coisa. (S5.9) + 

Não tem é sido os horários completos.(S5.10) + Nesta altura não faço 

nada. (S6.1) + Estou a tomar conta da criança.(S 6.2) + Nem sequer tenho 

Infantário para ela porque isto está complicado (S6.3) + Basicamente 

agora não estou a fazer nada. (S6.4) + Tenho[direito a subsídio de 

desemprego] (S7.1) + Por isso é que, pronto, tendo em conta que tive a 

bebé, só agora é que acabei a suposta Baixa de Maternidade ou Licença 

de Maternidade e que comecei a ter direito ao subsídio.(S7.2) + Não é 

muito, mas é qualquer coisa.(S7.3) + Porque nesta altura é como lhe digo, 

nem Infantário tenho.(S 7.4) + Está tudo esgotado.(S7.5) + Portanto, este 

ano estou assim.( S7.6 ) + Tenho, mas é proporcional aos rendimentos, ao 

rendimento efectivo. (S24.1) + Se eu estiver a receber em função daquelas 

três horas trinta contos, depois os doze avos disso...(S24.2)  

 

S2: A formação 

S2a: No sistema de Aprendizagem 

Tenho equivalência para formadora e tenho dado formação. (S15.1) + Aí 

sim, é uma coisa que entra pela parte financeira. (S15.2) + É a 

equivalência ao 9º ano a miúdos, já adolescentes e jovens que estão em 

cursos. (S16.1) + No meu caso eram de soldadura, de serralharia 

civil.(S16.2) + Exacto [o sistema de aprendizagem] (S16.3) + Não, este ano 

acabei por ter de desistir da formação. (S23.1) + Eu tinha formação até 

Maio, tinha contrato até Maio.(S23.2) + Mas, no entretanto, eu fui ter a 

bebe e depois por questões internas eu só regressaria para dar um mês 

de aulas e não fazia sentido estarem a colocar uma pessoa e depois voltar 

eu por um mês. (S23.3) + Então acabei por cessar o contrato por comum 

acordo e eventualmente regressarei em Setembro, quando reiniciarem 

novos cursos.(S23.4) +  Reiniciaram agora alguns. (S23.5) + Iniciaram 

cursos agora e, o que me disseram, foi que, eventualmente, em Setembro, 

com o início de outros, como os efectivos estão com estes que 

começaram agora, que vão precisar dos externos. (S23.6) +  



 

 

S2b: Na formação contínua 

No entanto, outro tipo de experiência a nível da formação, a nível das 

empresas, já é mais engraçado (S16.4) + Já cheguei a fazer (S17.1) + E 

então acaba por ser mais motivador aí (S17.2) 

 

 

 

S3: As explicações 

Vou dando algumas explicações, aí pelos centros de explicação.(S15.3) + 

Mas sempre vai dando para alguma coisa. (S15.4) + Mas inclusive, até das 

explicações eu passo recibo. (S25.1) + Portanto, eu este ano nem às 

explicações me posso dedicar, senão perco o subsidio, que não é muito, 

mas pelo é uma coisa garantida. (S25.2) + As explicações em casa eu não 

dou. (S25.3) + + Eu quando chegou o Agosto cessei a actividade dos 

recibos porque a formação já não ia ter, a explicação também é uma coisa 

sazonal (S25.6) + Só começa a procura no princípio do segundo período. 

(S25.7) + Portanto, só agora é que poderia estar a aparecer. (S25.8) + Mas 

lá está, a solicitação também não é assim tanta que justifique perder o 

subsídio. (S25.9) + Eu cheguei, quando comecei a trabalhar nos centros 

de formação, eu cheguei a ganhar trezentos escudos a hora. (S25.10) + 

Acaba por me compensar se eu for fazer, por exemplo, quando tenho 

meios horários tenho, por exemplo, tardes na escola. (S26.1) + Mas se eu 

fizer na manhã toda quatro ou cinco horas, já não estou a ganhar os 

trezentos escudos.(S26.2) + Eu já tenho algum estatuto e também já bato 

o pé, acaba-me por compensar (S 26.3) + Eu, nesta altura, já digo que só 

vou se for fazer pelo menos duas horas e se for secundário, que é mais 

caro. (S26.4) + Como é um trabalho continuado, intensivo só com um 

aluno acaba por haver um conhecimento, inclusive da personalidade do 

aluno e consegue-se fazer trabalhos diferenciados, uma coisa com um e 

uma coisa com outro. (S 27.1) + E acaba-se por ter resultados.(S27.2) +  

Agora sim, são explicações individuais. (S28.1) + Já tive aquela fase das 

explicações em grupo, quando o centro tinha.(S28.2) + Eu cheguei a dar 



explicações a dez, desde o 7º até ao 12º ano,  tudo ao mesmo tempo. Isso 

era o sistema de sala de estudo.(S28.3) + Isso continua a funcionar com 

os mais novos. (S28.4) + Há muito, nos centros, muitos miúdos nesse 

sistema de grupo. (S28.5) + Ou seja, eles acabam a escola às três ou às 

quatro e estão lá até os pais os irem buscar. (S28.6) + Então, metem-nos 

naquele sistema de sala de estudo onde estão dez ou quinze tudo ao 

molhe.(S28.7) + Está um professor a orientar os trabalhos de casa na sua 

área e nos outros vai dando uma dica. (S28.8) + Quando é mais difícil, 

bate à porta do outro a dizer que tem um trabalho que não é da área dele e 

não consegue fazer aquilo. (S28.9) + Eu agora, nesta altura, estou só com 

um ou dois do mesmo ano, da mesma disciplina. (S28.10) 

 

S4: O futuro 

Em Setembro espero ser colocada.(S6.5) + Já não quero efectivar porque 

isso só nos próximos trinta anos. (S10.1) + Pelo menos vou conseguir 

chegar aquela altura em que vou ficar colocada todos os anos. (S10.2) + 

Ainda não estou nessa fase.(S10.3) + Como lhe digo, ainda ia ficando em 

mini-concursos. (S10.4) + Agora espero, porque já vou subindo alguma 

coisa, pouco mais alguma coisas na lista hierarquizada. (S10.5) + Espero 

vir a chegar aquele patamar em que posso dizer não sei onde, mas para o 

ano, em Setembro, estou colocada e então poder fazer um trabalho mais 

ou menos continuado, isto a curto prazo. (S10.6) + A curto prazo, digo eu 

um ano lectivo. (S10.7) + Uma pessoa vai ficar ali pelo menos até querer, 

poder fazer um trabalho continuado de anos, fazer projectos. (S10.8) + 

Chegar e fazer um trabalho com um ano lectivo.(S10.9) + Em Setembro eu 

vislumbro lá qualquer coisa. (S23.7) + Quer na formação quer no oficial, 

depois logo se vê! (S23.8) 

No Mestrado, numa Licenciatura que não me importo de não acabar, aliás 

é mais pelo pelo gozo. (S 19.1) + Já lá tenho dois. (S 19.2) + Não preciso 

de mais nenhum.(S19.3) 

 

 

Os actuantes 

 



Os alunos 

Bem ou mal os alunos já se afeiçoaram ou não ao professor. (Act 9.3) + 

Então temos duas reacções, ou adoram a pessoa que vem porque 

detestavam a que estava ou vão odiar a que vem porque adoravam a que 

estava. (Act 9.4) + Portanto, fico com os 7º, 8º e 9º anos que são um 

público alvo muito complicado. (Act 13.2) + Não se consegue grandes 

frutos num trabalho pequeno porque primeiro temos que os cativar, 

motivar. (Act 13.3) 

 

Os  formandos da aprendizagem 

É a equivalência ao 9º ano a miúdos, já adolescentes e jovens que estão 

em cursos. (Act 16.1 e S16.1) + Não era muito aliciante porque se na 

escola é complicado com este publico então mais complicado é. (Act 

16.2) + Tenho tido turmas só de rapazes, não é que isso seja um 

problema, lido melhor com os rapazes do que com as raparigas, mas é 

um bloco masculino que ali está.(Act 16.3) + Depois o público-alvo é 

muito complicado. (Act 16.4) + São miúdos que foram expulsos de todo o 

lado. (Act 16.5) + São miúdos que já desistiram há muito da escola e 

aquilo é o ultimo recurso para basicamente tirarem a carta. (Act 16.6) + 

Porque precisam do 9º ano ou porque os pais até já não sabem o que hão 

de fazer e conseguem encaminhá-los para ali. (Act 16.7) + E se há 

desmotivação na escola, imagine estes.(Act 16.8) + Depois também são 

miúdos que tem problemas sérios, a nível de drogas, a nível de álcool, já 

passaram por coisas complicadas. (Act 16.9) + São miúdos muito 

revoltados, com muitos problemas, muitas situações recalcadas. (Act 

16.10) + Auto estima não há nenhuma, há uma agressividade latente que é 

uma coisa por demais.(Act 16.11) +  Questionam, questionam tudo. (Act 

16.12) + A autoridade para eles não existe e então tem que se estar ali 

quase a educar e depois então ensina-se qualquer coisa. (Act 16.13) +  

Os formandos das empresas 

São pessoas mais velhas, que precisam desesperadamente e então aí sim 

(Act 17.1) + Precisam desesperadamente de aprender porque têm de 

manter o posto de trabalho e então aí temos o processo contrário que é, 



as capacidades e as limitações que já são muitas, mas a força de vontade 

é bastante. (Act 17.2) 

 

Os pais dos explicandos 

Como estou num meio muito pequeno e é um meio muito heterogéneo, é 

assim, há os muito ricos e os muito pobres. (Act 25.4 e Act 25.5) + Os 

muito ricos, já tem os filhos em explicadores em determinados sítios.(Act 

25.6) + Depois quem procura são aquelas pessoas que assentaram 

arraiais ali à volta, em casas clandestinas, como o que isso tudo acarreta. 

(Act 25.7) + Somos explorados até dizer chega, mas pelo menos, é aquele 

pouco que nós recebemos e não nos temos que me andar a chatear com 

os pais. (Act 25.9) Eu gosto muito dos filhos, mas os pais é uma chatice.( 

Act 25.10) +  Depois quando não pagam, contam a história do bandido e 

uma pessoa acaba por ter pena e depois é mais um mês. (Act 25.11) 

 

Os alunos da explicação 

Os alunos que procuram a explicação é porque na escola há qualquer 

coisa que não funciona. (Act 27.2) + Às vezes, até são bons alunos por 

incrível que pareça, mas, ali há qualquer coisa que não funciona. (Act 

27.3) 

 

O marido 

Se a nível pessoal, as coisas não têm funcionado como eu queria; se eu 

estou nesta situação de insegurança, o meu marido também acaba por 

estar. (Act 18.1) + O meu marido é Militar, mas também não está numa 

situação ainda segura, não é? (Act 18.3) + Tão depressa está aqui como 

está ali (Act 18.4) + Agora não, mas esteve dois anos fora. (Act 19.1) + E 

depois é a tal coisa, se ele está fora, basicamente ganha para se manter 

fora, não é?(Act 19.2) 

 

 

 

Os actuantes indefinidos 



E além do mais, disseram-me logo, que a colega este ano não vai ter sorte 

nenhuma porque este ano basicamente as escolas escolhem quem 

querem porque como isto está ao deus dará. (Act 4.1 e Act 4.2) + As 

escolas nem gravidas nem pós-grávidas vão contratar. (Act 4.3) + Não vão 

estar a contratar uma pessoa para a seguir estar a contratar outra.(Act 

4.4) 

Infelizmente não me deixam fazer muito, é mais por aí. (Act 11.1) 

também não nos deixam puxar muito pelos alunos (Act 12.1 

 

A Ana reflexiva 

Portanto, também não há uma evolução da minha parte por observação daquilo 

que eu faça. (Act 11.2) + Acabo por ter consciência de que se calhar não 

funcionou.(Act 11.3) + Se calhar deveria ter feito de outra maneira, mas, como 

não há um trabalho continuado, acaba por ficar aquela sensação de que se faz 

umas coisas, faz-se umas coisas assim no vazio. (Act 11.4) + Acima de tudo, 

eu sinto-me estagnada. (Act 14.1) + Achar que sou capaz de ensinar alguma 

coisa a alguém. (Act 20.1) + Acima de tudo, eu vim para isto porque sempre 

gostei de ensinar e acho que tenho alguma facilidade. ( Arg 20.2) + Tenho 

alguma facilidade em comunicar e, se calhar, tenho alguma facilidade em 

cativar as pessoas para uma coisa que se calhar até nem gostam. (Act 20.3) + 

E é isso que me fez ser professora, o gostar de ensinar, gostar de estar com 

outros, mas também gostar de aprender e evoluir dentro dessa área (Act 20.4) 

+ Também não me imagino, às vezes eu pergunto, eu tenho que sair desta, eu 

tenho que me meter noutra coisa qualquer, mas eu não me vejo numa 

secretária a fazer cartas, não me vejo! (Act 20.8) + E também acomodei-me um 

pouco, não é? (Act 21.1) + Acomodei-me. (Act 21.2) + Também já pensei 

muitas vezes mandar tudo ao ar e procurar outras coisas (Act 21.4) + Mas vejo 

tanta gente especializada a não conseguir. (Act 21.5) + Acabo por me 

desmotivar e nem sequer tentar. (Act 21.6) + Começo a pensar, então se isso 

acontecer daqui a dois anos ou três, eu já vou estar com trinta e qualquer 

coisa. (Act 22.1) + Então já é tarde demais para entrar noutro ramo.(Act 22.2 e 

Arg 22.3) + Começa-me a assustar a perspectiva da idade. (Act 22.3) 


