
 

Protocolo da Entrevista a Isabel 

 

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

que terminou a licenciatura. 

Desde que acabei o curso ou fiz a profissionalização? É que eu acabei o curso 

e... e tive um tempo à espera da profissionalização. 

 

Acabou o curso em... 

 

Já não sei... Entrei em 92-93... acabei em 96. 

 

§2 Como é que foi quando acabou o curso? 

 

Eh!... depois, entretanto estive a dar aulas... Não, estive a trabalhar num 

escritório de uma empresa farmacêutica. Depois, entretanto, acho que fiz a 

profissionalização... .... eh! No 5.º ano estive já a dar aulas, depois fui para o 6.º 

ano e depois estive sempre a dar aulas, nunca parei. 

 

§3 Como é que foi parar a empresa farmacêutica? 

 

Porque como ainda não tinha a profissionalização não podia estar a concorrer 

às escolas, não podia dar aulas... Então, arranjei um emprego enquanto não 

fazia a profissionalização. 

 

E fazia o quê, nesse emprego? 

 

Era... era secretária da direcção geral. 

 

§4 Mas não gostava, ou gostava? 

 

Não gostava. Não era aquilo que eu queria. Eu queria ser professora. Foi para 

isso que andei a estudar. 

 



§5 Depois faz a profissionalização e depois como é que é? Vai dar aulas,  

no público ou no privado? 

 

Foi no público sempre. A X também é uma instituição pública. 

 

§6 Esteve sempre na X? 

 

Eh! Não. Estive, no primeiro ano a seguir à profissionalização, numa escola de 

Oeiras, na Escola Secundária de Oeiras, na Prisão de Caxias também, que 

estava ligada a secundária. Depois vim para a X e, a partir daí, estive sempre 

aqui. 

 

§7 Veio por concurso público? 

 

Sim, por concurso, concorri e pronto... 

 

§7 E gosta de estar aqui? 

 

Sim. 

 

§8 Não está a pensar em mudar? 

 

Não. Por acaso, se houvesse a possibilidade de continuar aqui, preferia. Gosto 

mais... 

 

Porquê? 

 

Porque há uma certa continuidade, não é?... Conheço os alunos já, não é?... É 

diferente ir para uma outra escola onde não conheço os alunos nem ninguém. 

Aqui já tive um trabalho com eles... algum trabalho com eles... é meio caminho 

andado para continuar... 

 

§9 O que é que você gosta aqui no seu trabalho? 

 



Gosto de tudo... Sim, foi a instituição que eu escolhi. Era o que eu gostava...  

 

§10 Mas, isso “tudo” é o quê? Explique-me lá. 

 

Gosto da relação com os alunos. Gosto da parte pedagógica, da preparação 

das aulas, do... do acompanhamento dos alunos, dos pais... agora...portanto,... 

pelo facto de ser directora de turma, não é?... Gosto de tudo, não sei o que hei-

de dizer mais... 

 

§11Está aqui há quantos anos? 

 

Há três. 

 

§12 Como é que pensa o seu futuro, em termos profissionais? 

 

Continuar a concorrer para ficar efectiva. Agora não sei o que é que futuro me 

reserva, não é?... Em termos de concursos não sei... Talvez um dia... Eu 

concorro sempre na primeira parte do concurso do Ministério da Educação, 

pronto... até ficar vinculada. 

 

Não é ainda vinculada? 

 

Não. 

 

§13 Mas tem conseguido ficar aqui durante três anos seguidos. 

 

Sim, porque, até ao momento havia reconduções. Eu entrei para aqui por 

concurso mas, depois, as pessoas são reconduzidas. Eu tenho sido sempre 

reconduzida. 

 

Mas isso é uma situação especial aqui na X? 

 

Não, acontece com todos os professores da X. 

 



§14 Então, o que é que faz com que, eventualmente, não sejam 

reconduzidos? 

 

Faz-se uma classificação do serviço, não é?... Uma avaliação dos 

professores... Pronto, se há algum problema os professores são excluídos, 

pronto. 

 

§15 Quer isso dizer que, se você quiser, pode fazer aqui a sua carreira. 

 

Se me quiserem, é mais simples. 

 

O que é preciso para a quererem?  

 

É a avaliação que se faz dos professores. Todos os anos, nós fazemos sempre 

uma auto-avaliação e, depois, essa auto-avaliação é aprovada ou não pela 

directora de cada colégio. Isto é diferente do ensino normal. São eles que 

decidem quem fica e quem não fica. Para ficar é preciso ter, pelo menos, a 

classificação de bom. 

 

§16 Portanto, você tem hipótese, tendo a classificação de bom, de ficar cá 

enquanto quiser. 

 

Sim, mas, a partir deste momento, as regras vão-se processar de uma maneira 

diferente, que nós ainda não sabemos qual é. 

 

§17 Como assim? 

 

Não sei. Não lhe posso explicar porque não sei ainda nada. Entretanto, já não 

vai haver reconduções e as coisas vão ser feitas de outra maneira que eu não 

sei ainda qual. 

 

§18 E está preocupada com isso? 

 

.Estou. 



 

O que é que pode acontecer?  

 

Se não houver reconduções, não sei. Cerca de 80 por cento dos professores 

que cá estão, estão a contrato, não é?... Se, por acaso, virem que não são 

precisos, como está a acontecer em outros sectores, não é?... Também na 

educação, vão para a rua. Ficam no desemprego. 

 

§19 Você passou por algum período de desemprego, ao longo da sua vida 

profissional? 

 

Não. Não, porque... porque, eu não fazendo uma coisa, faço outra... Não tenho 

problema nenhum... 

 

§20 E essa outra coisa podia ser o quê? 

 

Então, por exemplo, a parte de secretariado numa empresa... 

 

§21 Portanto, o seu futuro, em termos profissionais, não está seguro? 

 

Claro, como a da maioria dos professores. 

 

 

§22 E como é que vê a possibilidade de conseguir, um emprego no sector 

público? 

 

Concorro. Vou à primeira parte e depois à segunda. Eu concorro todos os 

anos. Na primeira parte, não tenho ficado. Na segunda parte, normalmente, 

parto do princípio que fico aqui. Concorro a uma escola ou duas, na segunda 

parte... Depois já não concorro mais nada. Ao mini-concurso já não concorri 

porque, entretanto, já sabia que ficava aqui. Agora, aqui não sei, não faço 

ideia... 

 



§23 Podemos voltar ao seu trabalho? Falou-me que gosta da relação com 

os miúdos, mas em que termos? E com os pais... o que você gosta no ser 

professora? 

 

Eu gosto de tudo e sinto-me realizada na profissão que tenho, completamente. 

Não há nada que eu diga que não goste. É um bocado complicado... O 

ordenado é o que eu não gosto, porque acho que é um pouco baixo para o 

trabalho que nós temos. 

 

§24 Recebem pela tabela do público? 

 

Exacto, é a mesma coisa. E a insegurança, eu também não gosto. É a 

instabilidade. Uma pessoa nunca sabe o que é que pode ser o dia de amanhã. 

 

§25 E em termos de estudos? 

Ah!, gostava de fazer o Mestrado, sim. 

 

Em quê? 

 

Em Psicologia Educacional. 

 

§26 E porquê Psicologia Educacional? 

 

Eh!... Porque é uma área que me interessa. Depois aqui na X... o 

comportamento dos miúdos... Ás vezes, tenho uma certa curiosidade... 

Portanto, o facto deles se portarem mal... 

 

§27 Eles portam-se mal? 

 

Eu não tenho muita razão de queixa, mas pronto... normalmente... 

 

E o portar mal é o quê? 

 



Portar mal é não deixar correr uma aula dentro da normalidade, é agredirem-

se. 

 

§28 Acha que os alunos do ensino regular são diferentes destes?  

 

Eu achei. Há três anos atrás... Mas, eu acho que, de há três anos atrás para 

cá, as coisas evoluíram de uma tal maneira que eu também ouço colegas do 

público também dizerem que estas coisas acontecem... a violência, a 

desmotivação... 

 

§29 E isso é uma característica destes alunos aqui? 

 

Sim. Devido à história familiar deles, talvez, pronto... A maior parte dos miúdos 

que estão aqui, são miúdos internos ou que não têm pais ou que são 

abandonados pelos pais, ou que já passaram pela prisão... Por isso, se calhar, 

eles têm esse tipo de comportamentos. 

 

§30 Você diz que não tem problemas com eles, porquê? 

 

Porque eu tenho uma boa relação com eles. No fundo, acho que consigo 

dentro e fora da sala de aula. Para já, fora da sala, tenho uma boa relação com 

eles e depois, quando entramos na sala isso continua-se a manter. Turmas que 

eu não conheço, por exemplo, turmas do 1.º ano (1.º ano, porque aqui há 

cursos técnico-profissionais). Os miúdos do 1.º ano, normalmente, são maus, a 

maior parte deles. Se não vieram do 2.º ciclo daqui, são maus e exigem muito 

mais trabalho. No início é difícil, mas pronto, hoje não se dá uma aula, fala-se... 

A próxima aula também é para nós conhecermos a matéria. Vamos 

conversando um bocadinho, mas chega uma altura em que, realmente, já 

conseguimos falar e entendermo-nos... 

 

§31 Portanto, acha que a questão para não haver esses problemas, que 

os seus colegas têm, tem a ver com quê, exactamente? 

 



Não é que eu seja diferente dos meus colegas... não sei... Ás vezes tem a ver 

com a maneira de ser da pessoa, não é? Nós não temos que gostar sempre da 

mesma pessoa. Há umas pessoas que... que para nós são mais simpáticas, há 

outras que já não se acha tão simpáticas, com as quais não se tem tanta 

intimidade. 

 

§32 Quando veio trabalhar para aqui, teve dificuldades com este tipo de 

público? 

 

Com uns ou outros... mas, de uma maneira geral não. 

 

Estava-me a contar a diferença entre estes miúdos aqui e os outros... 

 

Se calhar, agora já não há assim tanta diferença. 

 

§33 Se você pudesse escolher, ficava aqui? 

 

Sim. Eu já lhe disse, por causa da continuidade, já conheço os miúdos, já 

conheço a instituição. Este é um meio mais pequeno. Já conheço toda a 

gente... 

 

§34 Tudo isto vinha na sequência de querer fazer o Mestrado em 

Psicologia educacional... 

 

Quero ver se faço, não é? 

 

§35 E está à espera de quê para fazer? 

 

Estou a espera que o meu marido acabe para eu poder começar. Nós temos 

um bebé e, portanto, não podem ser os dois ao mesmo tempo. É uma questão 

de organização.  

 

§36 Mas, estava-me a explicar as suas razões de porquê Psicologia 

Educacional e não uma outra coisa qualquer. 



 

Porque é uma área que eu gostei muito, na Faculdade. E pronto, relativamente 

ao comportamento e à desmotivação... Não sei, gostava de aprofundar isso... 

 

§37E já está a pensar onde é que quer fazer ou ainda não se pôs no 

terreno? 

 

Eu acho que cá em Lisboa, não há, e as vagas que abrem são para 

Psicólogos, não é? Professores, é assim um bocado limitado. O único sitio 

onde eu estou a ver é em Coimbra que é onde o meu marido está a fazer. 

 

Isso é um bocado duro. 

 

O Mestrado é só um dia, portanto, dá para ir e vir. 

 

§38 Como é que você conseguiu conciliar a vida profissional com a vida 

familiar?  

 

Pois, tem que se arranjar tempo para tudo. É difícil, mas pronto... 

 

§39 Como é que é o horário aqui? 

 

Normalmente, eu saio sempre às cinco e meia... Entro ou mais cedo ou mais 

tarde, pronto, depende... Só que, depois, eu chego a casa e continuo a 

trabalhar. Faço as coisas que tenho a fazer em casa e depois vou fazer o 

trabalho ou faço ao fim-de-semana. Normalmente, faço ao fim-de-semana o 

trabalho de casa e faço durante a semana o trabalho da escola. 

 

§40 Você dá aulas de quê?  

 

Este ano dou Português. Normalmente, é Português e Francês. Este ano tenho 

três níveis de Português. 

 

§41 Quer contar mais alguma coisa? 



Não, do que eu esteja a sim a ver, não sei, se quiser mais alguma coisa, 

pergunte a vontade. 

 

§42 Eu estou só a pensar como é que você está a viver a situação que se 

avizinha. Estou a pensar como é que você está a lidar com isso. 

 

Para mim, isto já é um bocado normal, não é?, entre os professores. Porque, 

eu antes de estar aqui, estava no Ministério da Educação e todos os anos eu 

não sabia para onde é que ia e se tinha lugar no ano seguinte... Portanto, não é 

nada de novo passar por esta situação, mas é um bocado angustiante. Ainda 

por cima, eu invisto bastante naquilo que faço. Este ano, portanto, eu comecei 

com uma turma, com uma direcção de turma, este ano, e investi imenso. Todos 

eles têm problemas. São processos muito complicados e eu investi muito. E 

para o ano, eu não sei se vou continuar com eles ou se vem outra pessoa e 

todo o trabalho que eu tive até agora vai todo abaixo. Isso também é um 

bocado desmotivante. Está na hora. Vou ter uma aula. 

 

Então, muito obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Codificação dos segmentos da Entrevista a Isabel 

 

Segmento 1 (§1)  

Desde que acabei o curso ou fiz a profissionalização?(S1.1) 

 É que eu acabei o curso e... e tive um tempo à espera da 

profissionalização.(S1.2) 

Já não sei...(S1.3) 

Entrei em 92-93... acabei em 96.(S1.3) 

 

Segmento 2 (§2)  

 

Eh!... depois, entretanto estive a dar aulas... (S2.1) 

Não, estive a trabalhar num escritório de uma empresa farmacêutica. (S2.2) 

Depois, entretanto, acho que fiz a profissionalização... .... eh! (S2.3) 

No 5.º ano estive já a dar aulas, depois fui para o 6.º ano e depois estive 

sempre a dar aulas. (S2.4) 

Nunca parei.(S2.5) 

 

Segmento 3 (§3)  

 

Porque como ainda não tinha a profissionalização não podia estar a concorrer 

às escolas, não podia dar aulas... (S3.1) 

Então, arranjei um emprego enquanto não fazia a profissionalização.(S3.2) 

Era... era secretária da direcção.(S3.4) 

 

Segmento 4 (§4)  

 

Não gostava. (Arg 4.1) 

Não era aquilo que eu queria.(Arg 4.2) 

Eu queria ser professora. ( S4.2 e Arg 4.3) 

 Foi para isso que andei a estudar.(Arg 4.4) 

 

Segmento 5 (§5)  

Foi no público sempre. (S5.1) 



A X também é uma instituição pública.(S5.2) 

 

Segmento 6 (§6)  

 

Eh! Não. (S6.1) 

Estive, no primeiro ano a seguir à profissionalização, numa escola de Oeiras, 

na Escola Secundária de Oeiras, na Prisão de Caxias também, que estava 

ligada a secundária. (S6.2) 

Depois vim para a X e, a partir daí, estive sempre aqui.(S6.3) 

 

Segmento 7 (§7)  

 

Sim, por concurso, concorri e pronto...(S7.1) 

Sim [gosta de estar aqui] (S7.1). 

 

Segmento 8 (§8)   

 

Não.[não está a pensar em mudar] (S8.1) 

Por acaso, se houvesse a possibilidade de continuar aqui, preferia.(S8.2) 

Gosto mais...(Arg 8.1) 

Porque há uma certa continuidade, não é?...(S8.2 e Arg 8.2) 

 Conheço os alunos já, não é?... (S8.3 e Arg 8.3) 

É diferente ir para uma outra escola onde não conheço os alunos nem 

ninguém. (S8.4 e Arg 8.4) 

Aqui já tive um trabalho com eles... algum trabalho com eles... é meio caminho 

andado para continuar...(Arg 8.5) 

 

Segmento 9 (§9)  

 

Gosto de tudo... (Arg 9.1) 

Sim, foi a instituição que eu escolhi. (Arg 9.2) 

Era o que eu gostava... (Arg 9.3) 

 

Segmento 10 (§10)   



 

Gosto da relação com os alunos. (Arg 10.1) 

Gosto da parte pedagógica, da preparação das aulas, do... do 

acompanhamento dos alunos, dos pais... agora...portanto,... pelo facto de ser 

directora de turma, não é?...(Arg10.2) 

 Gosto de tudo, não sei o que hei-de dizer mais...(Arg 10.3) 

 

Segmento 11 (§11)  

 

Há três (S11.1) 

 

Segmento 12 (§12)  

 

Continuar a concorrer para ficar efectiva. (S12.1) 

Agora não sei o que é que futuro me reserva, não é?... (Arg 12.1) 

Em termos de concursos não sei... (Arg 12.2) 

Talvez um dia... (Arg 12.3) 

Eu concorro sempre na primeira parte do concurso do Ministério da Educação, 

pronto... até ficar vinculada (S12.2) 

Não.(S12.3) 

 

Segmento 13 (§13)  

 

Sim, porque, até ao momento havia reconduções.(S13.1) 

Eu entrei para aqui por concurso mas, depois, as pessoas são reconduzidas. 

(S13.2) 

Eu tenho sido sempre reconduzida.(S13.3) 

Não, acontece com todos os professores da X. (S13.4) 

 

Segmento 14 (§14)  

 

Faz-se uma classificação do serviço, não é?... (S14.1) 

Uma avaliação dos professores... (S14.2) 

Pronto, se há algum problema os professores são excluídos, pronto.(S14.3) 



 

Segmento 15 (§15)  

 

Se me quiserem, é mais simples.(Arg 15.1) 

É a avaliação que se faz dos professores. (S15.1) 

Todos os anos, nós fazemos sempre uma auto-avaliação e, depois, essa auto-

avaliação é aprovada ou não pela directora de cada colégio (S15.2). 

Isto é diferente do ensino normal. (S15.3) 

São eles que decidem quem fica e quem não fica. (S15.4) 

 Para ficar é preciso ter, pelo menos, a classificação de bom.(S15.5) 

 

Segmento 16 (§16)   

 

Sim, mas, a partir deste momento, as regras vão-se processar de uma maneira 

diferente, que nós ainda não sabemos qual é (S16.1 e Arg 16.1). 

 

Segmento 17 (§17)  

Não sei. (Arg 17.1) 

Não lhe posso explicar porque não sei ainda nada. (Arg 17.2) 

Entretanto, já não vai haver reconduções e as coisas vão ser feitas de outra 

maneira que eu não sei ainda qual.(S17.1 e Arg 17.3) 

 

Segmento 18 (§18)  

 

.Estou [preocupada] (Arg 18.1) 

Se não houver reconduções, não sei. (Arg 18.2) 

Cerca de 80 por cento dos professores que cá estão, estão a contrato, não 

é?... (S18.1 e Arg 18.3) 

Se, por acaso, virem que não são precisos, como está a acontecer em outros 

sectores, não é?... (Arg 18.4) 

Também na educação, vão para a rua. (Arg 18.5) 

Ficam no desemprego.(Arg 18.6) 

 

Segmento 19 (§19)  



Não [nunca esteve desempregada].(S19.1) 

 Não, porque... porque, eu não fazendo uma coisa, faço outra... (Arg 19.2) 

Não tenho problemas nenhum...(Arg 19.3) 

 

Segmento 20 §20  

 

Então, por exemplo, a parte de secretariado numa empresa...(S20.1e Arg 20.1) 

 

Segmento 21 (§21)  

Claro, como a da maioria dos professores (S21.1 e Arg 21.1) 

 

 

Segmento 22 (§22)  

Concorro.(S22.1) 

 Vou à primeira parte e depois à segunda.(S22.2) 

 Eu concorro todos os anos.(S22.3) 

 Na primeira parte, não tenho ficado. (S22.4) 

Na segunda parte, normalmente, parto do princípio que fico aqui.(S22.5) 

Concorro a uma escola ou duas, na segunda parte...(S22.6) 

 Depois já não concorro a mais nada.(S22.7) 

 Ao mini-concurso já não concorri porque, entretanto, já sabia que ficava aqui. 

(S22.8) 

Agora, aqui não sei, não faço ideia...(Arg 28.1) 

 

Segmento 23 (§23)  

Eu gosto de tudo e sinto-me realizada na profissão que tenho, completamente 

(Arg 23.1) 

Não há nada que eu diga que não goste. (Arg 23.2) 

É um bocado complicado... (Arg 23.4) 

O ordenado é o que eu não gosto, porque acho que é um pouco baixo para o 

trabalho que nós temos.(Arg 23.5) 

 

Segmento 24 (§24)  

Exacto, é a mesma coisa. (S24.1) 



E a insegurança, eu também não gosto. (Arg 24.1) 

É a instabilidade.(Arg 24.2) 

Uma pessoa nunca sabe o que é que pode ser o dia de amanhã.(Arg 24.3) 

 

Segmento 25 (§25)   

Ah!, gostava de fazer o Mestrado, sim.(S25.1) 

Em Psicologia Educacional.(S25.2) 

 

Segmento 26 (§26)  

Eh!... Porque é uma área que me interessa. (Arg 26.1) 

Depois aqui na X... o comportamento dos miúdos... (Arg 26.2) 

Ás vezes, tenho uma certa curiosidade...(Arg 26.3) 

 Portanto, o facto deles se portarem mal...(Act 26.1) 

 

Segmento 27 (§27)  

 

Eu não tenho muita razão de queixa, mas pronto... normalmente...(Arg 27.1) 

Portar mal é não deixar correr uma aula dentro da normalidade, é agredirem-

se.(Act 27.1) 

 

Segmento 28 §28  

 

Eu achei.[que são diferentes] (Act 28.1)  

Há três anos atrás... (S28.1) 

Mas, eu acho que, de há três anos atrás para cá, as coisas evoluíram de uma 

tal maneira que eu também ouço colegas do público também dizerem que 

estas coisas acontecem... a violência, a desmotivação...(Act 28.2) 

 

Segmento 29 (§29)  

Sim. Devido à história familiar deles, talvez, pronto... (Act 29.1) 

A maior parte dos miúdos que estão aqui, são miúdos internos ou que não têm 

pais ou que são abandonados pelos pais, ou que já passaram pela prisão... 

(Act 29.2) 

Por isso, se calhar, eles têm esse tipo de comportamentos.(Act 29.3) 



 

Segmento 30 (§30)   

Porque eu tenho uma boa relação com eles. (Arg 30.1) 

No fundo, acho que consigo dentro e fora da sala de aula. (Arg 30.2) 

Para já, fora da sala, tenho uma boa relação com eles e depois, quando 

entramos na sala isso continua-se a manter. (Arg 30.3) 

Turmas que eu não conheço, por exemplo, turmas do 1.º ano (1.º ano, porque 

aqui há cursos técnico-profissionais). (Act 30.1) 

Os miúdos do 1.º ano, normalmente, são maus, a maior parte deles.(Act 30.2) 

Se não vieram do 2.º ciclo daqui, são maus e exigem muito mais trabalho. (Act 

30.3) 

No início é difícil, mas pronto, hoje não se dá uma aula, fala-se... (Arg 30.4) 

A próxima aula também é para nós conhecermos a matéria. (Arg 30.5) 

Vamos conversando um bocadinho, mas chega uma altura em que, realmente, 

já conseguimos falar e entendermo-nos...(Arg 30.6) 

 

Segmento 31 (§31)  

Não é que eu seja diferente dos meus colegas... não sei... (Arg 31.1) 

Ás vezes tem a ver com a maneira de ser da pessoa, não é? (Arg 31.2) 

Nós não temos que gostar sempre da mesma pessoa. (Arg 31.3) 

Há umas pessoas que... que para nós são mais simpáticas, há outras que já 

não se acha tão simpáticas, com as quais não se tem tanta intimidade.(Arg 

31.4) 

 

Segmento 32 (§32)  

Com uns ou outros... mas, de uma maneira geral não (Arg 32.1) 

Se calhar, agora já não há assim tanta diferença.(Act 32.1) 

 

Segmento 33 (§33)  

Sim. [se pudesse escolher ficava aqui?] (S33.1) 

Eu já lhe disse, por causa da continuidade, já conheço os miúdos, já conheço a 

instituição. (S 33.2 e Arg 33.1) 

Este é um meio mais pequeno. (S33.3 e Arg 33.2) 

Já conheço toda a gente...(S33.4 e Arg 33.3) 



 

Segmento 34 (§34)  

Quero ver se faço, não é? (Arg. 34.1) 

 

Segmento 35 (§35)  

Estou a espera que o meu marido acabe para eu poder começar. (Act 35.1) 

Nós temos um bebé e, portanto, não podem ser os dois ao mesmo tempo.(Act 

35.2) 

É uma questão de organização (Arg 35.1).  

 

Segmento 36 (§36)  

Porque é uma área que eu gostei muito, na Faculdade. (Arg 36.1) 

E pronto, relativamente ao comportamento e à desmotivação... (Arg 36.2) 

Não sei, gostava de aprofundar isso...(Arg 36.3) 

 

Segmento 37 (§37)  

Eu acho que cá em Lisboa, não há, e as vagas que abrem são para 

Psicólogos, não é? (Arg 37.1) 

Professores, é assim um bocado limitado. (Arg 37.2) 

O único sitio onde eu estou a ver é em Coimbra que é onde o meu marido está 

a fazer.(Arg 37.3 e Act 37.1) 

O Mestrado é só um dia, portanto, dá para ir e vir. (Arg 37.4) 

 

Segmento 38 (§38)  

Pois, tem que se arranjar tempo para tudo. (Arg 38.1) 

É difícil, mas pronto...(Arg 38.2) 

 

Segmento 39 (§39)  

 

Normalmente, eu saio sempre às cinco e meia... (S39.1) 

Entro ou mais cedo ou mais tarde, pronto, depende... (S39.2) 

Só que, depois, eu chego a casa e continuo a trabalhar. (Arg 39.1) 

Faço as coisas que tenho a fazer em casa e depois vou fazer o trabalho ou 

faço ao fim-de-semana. (Arg 39.2) 



 Normalmente, faço ao fim-de-semana o trabalho de casa e faço durante a 

semana o trabalho da escola.(Arg 39.3) 

 

Segmento 40 (§40)   

Este ano dou Português . (S40.1) 

Normalmente, é Português e Francês.(S40.2) 

 Este ano tenho três níveis de Português.(S40.3) 

 

Segmento 41 (§41)  

Não, do que eu esteja assim a ver, não sei, se quiser mais alguma coisa, 

pergunte a vontade.(Arg 41.1) 

 

Segmento 42 (§42)   

Para mim, isto já é um bocado normal, não é?, entre os professores. (Arg 42.1) 

Porque, eu antes de estar aqui, estava no Ministério da Educação e todos os 

anos eu não sabia para onde é que ia e se tinha lugar no ano seguinte...(Arg 

42.2) 

 Portanto, não é nada de novo passar por esta situação, mas é um bocado 

angustiante. (Arg 42.3) 

Ainda por cima, eu invisto bastante naquilo que faço. (Arg 42.3) 

Este ano, portanto, eu comecei com uma turma, com uma direcção de turma, 

este ano, e investi imenso. (Arg 42.4) 

Todos eles têm problemas. (Act42.1) 

 São processos muito complicados e eu investi muito. (Act 42.2 e Arg 42.5) 

E para o ano, eu não sei se vou continuar com eles ou se vem outra pessoa e 

todo o trabalho que eu tive até agora vai todo abaixo. (Arg 42.6) 

Isso também é um bocado desmotivante.(Arg 42.7) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recodificação dos segmentos da entrevista 

 

Sequências tipo 

 

S1: O emprego na empresa  

Não, estive a trabalhar num escritório de uma empresa farmacêutica. (S2.2) + 

Porque como ainda não tinha a profissionalização não podia estar a concorrer 

às escolas, não podia dar aulas... (S3.1) + Então, arranjei um emprego 

enquanto não fazia a profissionalização.(S3.2) + Era... era secretária da 

direcção geral.(S3.4) + Eu queria ser professora (S4.2) 



 

 

S2: A profissionalização 

É que eu acabei o curso e... e tive um tempo à espera da 

profissionalização.(S1.2) + Já não sei...(S1.3) + Entrei em 92-93... acabei em 

96.(S1.3) + Depois, entretanto, acho que fiz a profissionalização... .... eh! (S2.3) 

No 5.º ano estive já a dar aulas, depois fui para o 6.º ano e depois estive 

sempre a dar aulas. (S2.4) + Nunca parei.(S2.5) 

 

 

S3: A actividade docente no ensino regular 

Foi no público sempre. (S5.1) + Sim, mas, a partir deste momento, as regras 

vão-se processar de uma maneira diferente, que nós ainda não sabemos qual 

é (S16.1) +  

Estive, no primeiro ano a seguir à profissionalização, numa escola de Oeiras, 

na Escola Secundária de Oeiras, na Prisão de Caxias também, que estava 

ligada a secundária. (S6.2) 

 

S4: A actividade docente no ensino não regular 

A X também é uma instituição pública.(S5.2) + Sim, por concurso, concorri e 

pronto...(S7.1) + Sim [gosta de estar aqui] (S7.1). + Por acaso, se houvesse a 

possibilidade de continuar aqui, preferia.(S8.2) + Porque há uma certa 

continuidade, não é?...(S8.3) +  Conheço os alunos já, não é?... (S8.4) + É 

diferente ir para uma outra escola onde não conheço os alunos nem ninguém. 

(S8.5) + Há três (S11.1) + Sim, porque, até ao momento havia 

reconduções.(S13.1) + Eu entrei para aqui por concurso mas, depois, as 

pessoas são reconduzidas. (S13.2) + Eu tenho sido sempre 

reconduzida.(S13.3) + Não, acontece com todos os professores da X. (S13.4) + 

Faz-se uma classificação do serviço, não é?... (S14.1) + Uma avaliação dos 

professores... (S14.2) + Pronto, se há algum problema os professores são 

excluídos, pronto.(S14.3) + É a avaliação que se faz dos professores. (S15.1) 

Todos os anos, nós fazemos sempre uma auto-avaliação e, depois, essa auto-

avaliação é aprovada ou não pela directora de cada colégio (S15.2). + Isto é 

diferente do ensino normal. (S15.3) + São eles que decidem quem fica e quem 



não fica. (S15.4) + Para ficar é preciso ter, pelo menos, a classificação de 

bom.(S15.5) + Entretanto, já não vai haver reconduções e as coisas vão ser 

feitas de outra maneira que eu não sei ainda qual.(S17.1) + Sim. [se pudesse 

escolher ficava aqui?] (S33.1) + Eu já lhe disse, por causa da continuidade, já 

conheço os miúdos, já conheço a instituição. (S 33.2) + Este é um meio mais 

pequeno. (S33.3) + Já conheço toda a gente...(S33.4) + Este ano dou 

Português . (S40.1) + Normalmente, é Português e Francês.(S40.2) +  Este ano 

tenho três níveis de Português.(S40.3) 

 

 

S6: Os concursos 

Eu concorro sempre na primeira parte do concurso do Ministério da Educação, 

pronto... até ficar vinculada (S12.2) + Não.(S12.3) + Concorro.(S22.1) +  Vou à 

primeira parte e depois à segunda.(S22.2) + Eu concorro todos os anos.(S22.3) 

+  Na primeira parte, não tenho ficado. (S22.4) + Na segunda parte, 

normalmente, parto do princípio que fico aqui.(S22.5) Concorro a uma escola 

ou duas, na segunda parte...(S22.6) +  Depois já não concorro a mais 

nada.(S22.7) + Ao mini-concurso já não concorri porque, entretanto, já sabia 

que ficava aqui. (S22.8) 

 

 

S5: O futuro 

Não.[não está a pensar em mudar] (S8.1) + Continuar a concorrer para ficar 

efectiva. (S12.1) + Ah!, gostava de fazer o Mestrado, sim.(S25.1) 

Em Psicologia Educacional.(S25.2) 

 

Os actuantes 

Os alunos de X 

Portanto, o facto deles se portarem mal...(Act 26.1) + Portar mal é não deixar 

correr uma aula dentro da normalidade, é agredirem-se.(Act 27.1) + Eu 

achei.[que são diferentes] (Act 28.1) + Sim. Devido à história familiar deles, 

talvez, pronto... (Act 29.1) + A maior parte dos miúdos que estão aqui, são 

miúdos internos ou que não têm pais ou que são abandonados pelos pais, ou 

que já passaram pela prisão... (Act 29.2) + Por isso, se calhar, eles têm esse 



tipo de comportamentos.(Act 29.3) + Turmas que eu não conheço, por 

exemplo, turmas do 1.º ano (1.º ano, porque aqui há cursos técnico-

profissionais). (Act 30.1) + Os miúdos do 1.º ano, normalmente, são maus, a 

maior parte deles.(Act 30.2) + Se não vieram do 2.º ciclo daqui, são maus e 

exigem muito mais trabalho. (Act 30.3) + Todos eles têm problemas. (Act42.1) 

+  São processos muito complicados e eu investi muito. (Act 42.2) 

 

Os alunos do ensino regular 

Mas, eu acho que, de há três anos atrás para cá, as coisas evoluíram de uma 

tal maneira que eu também ouço colegas do público também dizerem que 

estas coisas acontecem... a violência, a desmotivação...(Act 28.2) + Se calhar, 

agora já não há assim tanta diferença.(Act 32.1) 

 

O marido 

Estou à espera que o meu marido acabe para eu poder começar. (Act 35.1) 

Nós temos um bebé e, portanto, não podem ser os dois ao mesmo tempo.(Act 

35.2) + O único sitio onde eu estou a ver é em Coimbra que é onde o meu 

marido está a fazer.(Act 37.1) 

 

 

 

 


