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Sumário executivo
O abandono escolar constitui um dos fenómenos mais preocupantes que atinge os sistemas
educativos nacionais. Um olhar atento a este fenómeno mostra uma realidade nacional inquietante, sobretudo se tivermos em conta a situação dos restantes países da União Europeia. Em
2013, segundo o relatório do Eurostat, a taxa de abandono escolar em Portugal foi de 19,2%,
longe dos resultados da média da União Europeia, que para igual período foi de 11,9%. A situação na UTAD relativa aos últimos cinco anos aponta para um aumento crescente do abandono
escolar, em especial ao nível da licenciatura. As anulações de matrículas, porventura o indicador
estatisticamente mais fiável sobre a tendência do fenómeno do abandono, registou um aumento
significativo, passando de 55 alunos no ano letivo de 2009/10 para 137 em 2013/14, o que no
cúmulo dos últimos cinco anos resulta no desaparecimento de 487 alunos da UTAD, número que
justifica a preocupação crescente dos órgão de gestão da Universidade e o próprio repto feito
pelo Conselho Geral para o seu estudo com carácter exploratório.
Neste contexto, o presente texto pretende conhecer e compreender a situação do abandono
escolar na UTAD, procurando obter, organizar e interpretar informação, sistematizando dados
recolhidos para o efeito e ajustados à realidade particular da Universidade, tentando não se
reduzir o fenómeno a um mero apontamento estatístico e analisado à luz dos velhos (mas ainda
presentes) paradigmas positivistas. O propósito final é o de orientar decisões sobre programas
e iniciativas vocacionadas para a redução dos efeitos da condição socioeconómica e cultural, na
tentativa de oferecer aos estudantes em risco de abandono uma oportunidade de frequência
bem-sucedida de um curso de ensino superior.
Considerando a problemática em estudo, os objetivos, prazo acordado e recursos endógenos
disponíveis para a sua elaboração, a inquirição assentou em dois instrumentos: inquérito por
questionário realizado pelo telefone e entrevistas presenciais semi-dirigidas.
O inquérito por questionário teve como data de referência para a definição do respetivo universo o último dia do mês de Março de 2014. Dos 1.117 estudantes matriculados em 2013/2014
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em situação de incumprimento no pagamento de propinas, foram selecionados para inquirição
os que não tinham efetuado qualquer pagamento no decurso do ano letivo e que, cumulativamente, fossem de nacionalidade portuguesa e tivessem um contacto telefónico ativo no registo
académico. No total, reuniam condições para ser inquiridos 657 estudantes, tendo atendido o
telefone 281, dos quais seis responderam ao inquérito por terem informado que tinham abandonado. Da lista de desistentes responderam ao inquérito 31 alunos. Posteriormente, oito destes alunos foram entrevistados, sendo os testemunhos colhidos utilizados no corpo do texto sob
a forma de extractos devidamente assinalados.
O resultado final desta primeira abordagem sistemática e compreensiva às dimensões do
abandono escolar na UTAD aponta para um agravamento do fenómeno, nomeadamente quando
medido em termos estatísticos. Não sendo possível, porém, afirmar que estamos perante um fenómeno alarmante, é necessário sublinhar que a saída prematura de algumas dezenas de alunos
por ano deve ser monitorizada e dar lugar à implementação de disposições minimizadoras, que
possam combater o desperdício de talentos e de projetos de vida interrompidos. O abandono
escolar atinge, sobretudo, os alunos recém-chegados à UTAD (81.1% dos que abandonaram fizeram-no no primeiro ano do curso). Observe-se que apenas dois alunos desistentes beneficiavam
de bolsa de estudo.
Procurando uma explicação multicausal para o fenómeno, verifica-se que o abandono escolar se deve a diferentes motivos que, combinando-se entre si, concorreram para afastar os
alunos da Universidade. Entre os mais referidos no inquérito por questionário estão “a licenciatura não correspondeu às expectativas” (13 vezes); as “dificuldades económicas” (9 vezes);
a “adaptação à cidade e à vida académica” (5 vezes);  e a “conciliação com a vida profissional”
(5 vezes). Entre as “outras razões” temos, por exemplo, questões pessoais não explicitadas, frequência de curso de especialização tecnológica, problemas de saúde, opção pela carreira militar,
desinteresse pelo prosseguimento de estudos e incompatibilidade de horário. É de referir que as
entrevistas revelaram também alguns reparos em relação ao funcionamento da Universidade,
sobretudo no que se relaciona com o atendimento e apoio por parte dos Serviços Académicos.
Se é certo que, quando inquiridos, o desapontamento em relação ao curso foi mais evocado do
que as dificuldades económicas, o confronto com as respostas a outras questões do inquérito,
nomeadamente as de índole económica, e com o dito nas entrevistas, permite concluir que este
motivo é menos decisivo que o económico. De facto, o desapontamento em relação à licenciatura está ligado, fundamentalmente, ao não ingresso no curso pretendido.
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Para bem compreender as causas do abandono, é relevante considerar que estamos perante
alunos que, na grande maioria, vivem de forma austera, facto que não deixa de gerar instabilidade, e mesmo angústia, face à permanente incerteza em relação à capacidade de pagamento das
suas despesas, incluindo as mais básicas e essenciais, como são a alimentação e o alojamento.

Os 19 alunos que trabalham têm um rendimento médio de 515€, com 57.9% até 500€ e 89.5%
até 660€. O rendimento familiar mensal é baixo, com 85.7% das famílias a viver com até quatro
salários mínimos, verificando-se que 28.6% não superam dois salários mínimos. A maioria dos
agregados familiares é composta por quatro (42.5%) e cinco (21.2%) elementos, situação que os
coloca em situação de risco, quiçá de pobreza. Metade dos alunos despendia, com os estudos,
até 300€ por mês.
É ainda de sublinhar o incumprimento dos prazos de pagamento das propinas por mais de
um milhar de estudantes (perto de 20% de estudantes em incumprimento parcial ou total),
situação que, em linha com o acima mencionado, pode também indiciar carências económicas
que importa conhecer e acompanhar.
A saída da UTAD é vista por 64.7% como acertada e por 23.5% dos alunos inquiridos como
inevitável. Apenas dois alunos mostraram desinteresse em reingressar na UTAD. Interpelados
sobre os apoios úteis a este reingresso, os alunos mencionaram, como os mais relevantes, o aumento do valor da bolsa, maiores e melhores facilidades para os trabalhadores estudantes (v.g.,
flexibilidade do horário de trabalho e canal próprio para o atendimento nos Serviços Académicos) e acesso a bolsas e outros apoios sociais de que beneficiam os alunos não trabalhadores.    
Os dados recolhidos apontam para a importância do aconselhamento como um procedimento de apoio a estes alunos, mobilizando-se para isso os recursos existentes nos SASUTAD,
nomeadamente na área da intervenção social. Assume aqui uma especial relevância para o futuro, e para as recomendações elencadas no final deste texto, a recente criação do Fundo de
Apoio Social, a articular com os apoios específicos dos SASUTAD, com o alargamento das formas
de prestação de trabalho na Universidade aos alunos em dificuldades e com o acesso a empréstimos bancários para prosseguimento de estudos. É de salientar, igualmente, a importância do
apoio financeiro aos alunos que, conquanto estejam acima do limiar mínimo para beneficiar de
apoio social, nomeadamente bolsa de estudo, têm um rendimento pessoal e/ou familiar demasiado escasso para lhes permitir o prosseguimento de estudos.
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Ficha técnica
1. O presente estudo é da responsabilidade da seguinte entidade:
UTAD
Departamento de Economia, Sociologia e Gestão e Departamento de Física.
2. Equipa responsável
Concepção metodológica e redacção do texto: Fernando Bessa Ribeiro, José Paulo Cravino,
Octávio Sacramento, Joaquim Escola e Elsa Justino.
Coordenação geral e técnica: Fernando Bessa Ribeiro
Equipa de entrevistadores: Daniel Borges, Sofia Sequeira, Ana Maria Oliveira, Joaquim Pereira
Equipa de transcritores das entrevistas: Carmen Cerqueira da Silva
3. Objectivo do estudo
Conhecer e compreender a situação do abandono escolar na UTAD para formular recomendações sobre programas e iniciativas vocacionados para a redução dos efeitos da condição
socioeconómica e cultural, de modo a oferecer aos estudantes em risco de abandono uma
oportunidade de frequência bem-sucedida de um curso de ensino superior.
4. Universo do estudo
O universo do estudo é constituído por 1203 indivíduos de ambos os sexos, alunos de cursos
de licenciatura ou mestrado integrado da UTAD, que anularam a matrícula (1117) ou em
situação de incumprimento no pagamento de propinas em 2013/2014 (86).
5. Amostra
A amostra deste estudo é constituída por um total de 37 inquiridos.
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6. Metodologia da selecção da amostra
A amostra a inquirir foi extraída da base de dados dos Serviços Académicos da UTAD de alunos de licenciatura e mestrado integrado. Foram identificados 1117 estudantes matriculados
em 2013/2014 em situação de incumprimento no pagamento de propinas. Destes selecionaram-se os que não tinham efetuado qualquer pagamento no decurso do ano letivo e que,
cumulativamente, fossem de nacionalidade portuguesa e tivessem um contacto telefónico
ativo no registo académico, num total de 657 alunos. Atenderam o telefone 281 alunos, dos
quais 6 responderam ao inquérito telefónico por terem confirmado que abandonaram os
estudos. Identificaram-se também 86 alunos em situação de anulação da matrícula. Foram
feitas até 3 tentativas de contacto telefónico para cada um deles. Acabaram por responder
ao inquérito telefónico 31 alunos. Do total de 37 inquiridos telefonicamente forma selecionados 8 para entrevistas aprofundas.
7. Recolha da informação
A recolha da informação foi efectuada através do método da entrevista telefónica. Foi utilizado um questionário estruturado contendo perguntas fechadas e abertas. As entrevistas
aprofundadas seguiram um guião semiestruturado e foram realizadas presencialmente.
8. Estatísticas da recolha

Alunos com propinas atrasadas
Alunos que anularam matrícula
Total

Identificados

Contactados

Inquiridos

1117

281

6

86

74

31

1203

355

37

9. Datas de recolha de informação
Os inquéritos por questionário foram realizados entre 23 de Maio e 15 de Junho de 2014. As
entrevistas presenciais foram realizadas em Junho e Julho de 2014.
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10. Resultados
O abandono escolar aumentou, não sendo possível, porém, afirmar que estamos perante
um fenómeno alarmante. Conquanto o número de inquiridos seja, em termos absolutos,
relativamente pequeno, ele é significativo em termos estatísticos. Os resultados fornecidos
pelo inquérito por questionário foram combinados com os obtidos pelas entrevistas, procedimento que permitiu uma análise aprofundada das diversas dimensões explicativas que
parecem apontar para múltiplas razões que promovem a saída prematura dos estudantes
do sistema de ensino superior, nomeadamente de ordem económica. A saída prematura de

algumas dezenas de alunos por ano deve ser monitorizada e dar lugar à implementação de
disposições minimizadoras – nomeadamente de aconselhamento, de apoio financeiro e de
acesso a trabalho remunerado na UTAD – que possam combater o desperdício de talentos e
de projetos de vida interrompidos.
11. Divulgação
A divulgação do estudo foi aprovada pelo Conselho Geral da universidade em 19/09/2014.
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Introdução
A crise económica e financeira que atinge o país deste 2010 produziu também efeitos negativos no ensino superior público. São bem conhecidas as dificuldades económicas que afetam
as famílias e os seus filhos que se encontram a estudar nas universidades e institutos superiores
politécnicos, consequência ora do desemprego, ora da redução dos salários e das prestações
sociais, ora mesmo da redução dos apoios a estudantes com menores rendimentos, incluindo
um número menor de bolseiros, muito embora o valor médio disponibilizado tenha subido. Este
quadro tem também implicações no funcionamento das próprias instituições, com atrasos significativos no pagamento de propinas e, não raro, no abandono escolar.
Preocupado e interessado em conhecer melhor a situação, o Conselho Geral entendeu, com
o apoio da Reitoria, justificar-se a realização de um estudo de avaliação do abandono escolar na
UTAD. Trata-se de conhecer e compreender para se poder minimizar os impactos da crise na comunidade educativa, através do desenho e implementação de medidas de apoio aos estudantes
em dificuldades.
O texto que agora se apresenta foi realizado com o recurso exclusivo a meios internos à
própria instituição, em especial os disponibilizados pelos SASUTAD. Tem por base o relatório
com o mesmo título apresentado ao Conselho Geral da UTAD de 2014. Mantendo o alinhamento
e conteúdos, o presente texto foi extensivamente revisto e ampliado, com a incorporação da
transcrição de todas as entrevistas realizadas (v. anexos).
Os seus resultados estão ancorados nos dados e informações fornecidos por um inquérito
por questionário (v. anexo 1) e pelas entrevistas (v. anexo 2) aos alunos em situação de abandono ou com atraso no pagamento de propinas. Está estruturado em quatro pontos, a saber: (i) a
questão de partida e os objetivos; (ii) o processo de inquirição; (iii) o abandono escolar no ensino
superior: a situação em Portugal; e (iv) o abandono escolar na UTAD. No final apresenta-se um
conjunto de conclusões e recomendações.
Como a análise dos dados demonstrará, o abandono escolar, a par do atraso por parte dos
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alunos no cumprimento das suas obrigações financeiras para com a instituição, têm causas diversas e complexas. O trabalho de escrutínio e compreensão, nomeadamente sociológico, dos
dados e informações recolhidos ao longo do trabalho de campo, permitiu fundamentar as conclusões e as recomendações que se apresentam no final do texto. A todos os inquiridos e entrevistados foi garantido o mais estrito anonimato. Assim, utilizou-se nos excertos de entrevistas
apenas a identificação do sexo e da idade, para permitir ao leitor uma melhor contextualização
do ponto de vista dos entrevistados, considerando estas duas relevantes variáveis.
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1. A questão de partida e os objetivos
Conforme foi acima mencionado, o presente estudo pretende conhecer a situação do abandono escolar na UTAD, procurando responder à seguinte questão: que medidas podem ser implementadas, considerando os recursos disponíveis e as possibilidades de captação de outros
externos à Instituição, para a recuperação de alunos que anularam a matrícula, desistindo de estudar, no quadro mais amplo da redução dos riscos de abandono escolar que afetam os estudantes? Face a isto, o estudo procurou obter, organizar e interpretar dados e informação, nomeadamente fornecidos pelo inquérito por questionário e pelas entrevistas, que possam concorrer
para a definição de programas e iniciativas orientadas para uma redução significativa dos efeitos
produzidos pela posição de classe e condições socioeconómicas e culturais dela decorrentes nos
alunos que frequentam a UTAD.
Em especial, o estudo teve como objetivo a formulação de recomendações que contribuam
para minorar e, inclusive, tornar não relevante a situação de privação económica a que as famílias dos estudantes mais carenciados se encontram sujeitas, tendo em vista a permanência e o
prosseguimento de estudos. Ou seja, trata-se de contribuir para a definição e o aprofundamento
de medidas de apoio social que permitam minimizar os efeitos da desigualdade social no campo escolar, garantido assim os objetivos inerentes a uma Universidade pública, democrática e
comprometida com a justiça social, incluindo a intervenção determinada contra o desperdício
de jovens talentos.
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2. O processo de inquirição
Considerando o problema, objetivos, prazo acordado e recursos disponíveis para a elaboração do estudo, entendeu-se que a inquirição teria de assentar em dois instrumentos: inquérito
por questionário realizado pelo telefone; e entrevistas presenciais. O inquérito por questionário
teria como data de referência para a definição do respetivo universo o último dia do mês de
Março de 2014 e seria aplicado a todos os alunos do primeiro ciclo e de mestrado integrado
nas seguintes condições:1 (i) em situação de abandono escolar confirmado através de anulação
da matrícula no ano letivo de 2013-14; (ii) com dívidas de propinas no ano letivo de 20132014,
sem atos académicos até à data de referência (sem classificações de avaliação de UC no primeiro
semestre), de nacionalidade portuguesa e com contacto telefónico. Já em relação às entrevistas,
decidiu-se que seriam efetuadas somente após a aplicação da maioria dos inquéritos por questionário, a alunos que abandonaram, sendo entrevistados apenas os residentes nas regiões norte e centro, desde que a deslocação não implicasse uma distância superior a 180 quilómetros, de
modo a assegurar a contenção de custos com a execução do estudo.
O inquérito (ver anexo 1 – inquérito por questionário aplicado aos alunos) é composto por
52 questões, algumas delas de resposta aberta, distribuídas pelos seguintes grupos: (i) identificação; (ii) causas do abandono escolar; (iii) possibilidades de reingresso no ensino superior; (iv)
caracterização pessoal; e (v) trajeto pessoal. Na elaboração do inquérito recorreu-se a questões
utilizadas no Inquérito à Satisfação dos Estudantes do Ensino Superior e no estudo realizado por
Martins, Mauritti e Costa (2005). A operacionalização deste instrumento de pesquisa empírica
foi realizada, via telefone, por Ana Maria Oliveira, Daniel Borges, Joaquim Pereira e Sofia Sequeira, assistentes sociais dos SASUTAD. Com um tempo de preenchimento variando entre 15 e 20
Como se poderá observar, existe uma discrepância de um aluno entre os dados acima mencionados e os constantes no Quadro
1, ambos fornecidos pelos Serviços Académicos. Por se considerar que tal não tem implicações relevantes para a análise e consequentes conclusões e recomendações, não se procedeu ao esclarecimento desta diferença, provavelmente resultante de terem sido
disponibilizados em datas diferentes.
1
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minutos, os alunos que aceitaram colaborar não revelaram dificuldade especial na resposta às
questões colocadas. Esporadicamente, as explicações adicionais prestadas pelos inquiridores revelaram-se determinantes para dissipar pequenas dúvidas que ocorriam no decurso do diálogo
telefónico. O trabalho de campo decorreu nos meses de Maio a Julho de 2014. Se a inquirição
por telefone foi totalmente realizada nas instalações do SASUTAD, de meados de Maio a final de
Junho de 2014, em Vila Real, já as entrevistas, efectuadas em Junho e Julho, exigiram deslocações a Barcelos, Cabeceiras de Basto e Gondomar.
Como acima foi já enunciado, dos 1.117 alunos em situação de incumprimento de propinas foram selecionados os que se não tinham efetuado qualquer pagamento, de nacionalidade
portuguesa e com contacto telefónico. Apurou-se que 657 estudantes reuniam as condições
para inquirir, tendo todos sido contactados telefonicamente. Atenderam 281, dos quais seis informaram que tinham desistido de estudar durante o ano letivo 2013/2014, sendo aplicado o
respetivo inquérito. A listagem das matrículas anuladas era constituída por 86 estudantes. Todos
foram contactados, pelo menos três vezes, tendo sido aplicados 31 inquéritos. Observe-se que
alguns dos estudantes que atenderam não reuniam os requisitos para aplicação do inquérito,
pois continuavam a estudar no ensino superior.
Segundo a explicação de um dos técnicos responsáveis pela aplicação do inquérito,

Uma grande parte dos estudantes contactados não atendeu o telefone porque o contacto telefónico [atualizado] já não existe. Alguns dos estudantes
que atenderam o telefone não quiseram responder ao inquérito porque,
eventualmente, o contacto foi efetuado por via telefónica.
Estes obstáculos e resistências, associados a constrangimentos pessoais dos próprios técnicos,2 criaram algumas dificuldades e frustrações, sobretudo numa fase mais inicial do processo
de recolha de informação, desafiando a sua persistência e obrigando a pequenos acertos estratégicos quanto aos procedimentos. Vejamos o testemunho, por escrito, de uma outra técnica:

Senti-me frustrada com a tentativa de contacto com um estudante. Atendeu-me pela primeira vez ao meio-dia com voz de sono e pediu-me para ligar mais
tarde. Cumpri com o combinado, efetuei o telefonema à hora acertada, pelas
14h30, mas não me atendeu. Tentei novamente dois dias depois, pela tarde,
para não incomodar o sono dele, mas não me atendeu. Tentei no mesmo dia
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Decorrentes, por exemplo, da sua expectável associação à figura de “cobradores de dívidas” por parte de alunos em incumprimento, no que toca ao pagamento de propinas.
2

mas com outro número de telefone, consegui que atendesse mas quando lhe
peço colaboração desliga-me o telefone na cara. O mais frustrante deste caso
é que constatou-se que a irmã era estudante em outra instituição, com um
agregado familiar com escassos recursos financeiros, apoiados pelo RSI e que
certamente o motivo do abandono escolar seria problemas financeiros. […]
Os meus primeiros contactos foram desanimadores, ninguém atendia, mudei
a hora (passei de manhã para a tarde) e já houve respostas.
Os alunos que responderam ao inquérito foram contactados novamente para a realização
de uma entrevista semi-dirigida, em local e hora que mais lhes conviessem: seis não atenderam,
outros seis pediram para serem contactados mais tarde sem que daí resultasse alguma entrevista, 17 não mostraram disponibilidade e os restantes oito, no primeiro contacto, ou em contactos
subsequentes, aceitaram realizar a entrevista. Tendo em vista facilitar a sua condução e registar,
integral e fielmente, o seu conteúdo, todas foram gravadas em suporte áudio. A duração de cada
entrevista oscilou, grosso modo, entre 30 minutos e uma hora.
Sendo conhecidas as insuficiências das análises sociológicas positivistas assentes em dados
quantitativos pretensamente objectivos, a informação produzida pelas entrevistas foi fundamental, não raro em contraponto com os resultados do inquérito por questionário, para construção de uma compreensão mais aprofundada das causas do abandono. Isto é, ao permitir
confrontar e complementar os dados de natureza quantitativa proporcionados pelo inquérito
por questionário com os testemunhos dos alunos em situação de abandono escolar, as entrevistas permitiram-nos conferir profundidade e densidade à análise e uma melhor compreensão dos
contextos sociais, trajetos e subjetividades que os envolvem.
A sua condução foi orientada, de modo flexível, a partir de um guião semi-estruturado (v.
anexo 2 – guião de entrevista aplicado aos alunos) com as seguintes dimensões: (i) identificação;
(ii) caracterização socioeconómica e geográfica dos contextos de proveniência dos estudantes;
(iii) trajeto escolar; (iv) abandono escolar; e (v) possibilidades de retorno à Universidade. Sem
preocupação de validação estatística, procurou-se,  sobretudo, apreender os aspetos mais relevantes para a compreensão das causas do abandono escolar e identificar as possibilidades
de retorno à Universidade, sempre na perspetiva de vislumbrar estratégias que a UTAD poderá
colocar em prática para criar condições facilitadoras daquele regresso. As informações obtidas
foram, sempre que possível, confrontadas com os dados fornecidos pelo inquérito por questionário.
As oito entrevistas foram realizadas nas localidades acima referidas. Em todas elas esteve
presente Octávio Sacramento e um dos assistentes sociais. Atendendo a que, nalguns casos,
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já existia um conhecimento prévio entre estes técnicos e os entrevistados, a sua presença foi
importante para suavizar os eventuais desconfortos, receios e inibições quase sempre manifestados por quem se submete a um processo de inquirição com um interlocutor completamente
desconhecido. Além do mais, essa mesma presença foi determinante no aprofundamento do
diálogo em torno dos aspetos mais técnicoburocráticos, em particular aqueles relacionados com
os apoios sociais disponibilizados pela UTAD. A transcrição das entrevistas foi feita por Carmen
Cerqueira da Silva, aluna do 1º ciclo, suportada por uma bolsa de curta duração. Os excertos
estão colocados no texto dentro de “caixas” a traço contínuo, com a fonte em tamanho mais
reduzido.
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3. O abandono escolar no ensino
superior: a situação em Portugal
O abandono escolar é habitualmente definido como a taxa de jovens entre os 18 e os 24 anos,
com habilitações secundárias, que não seguiram qualquer ação de educação ou mesmo formação.
O abandono escolar constitui uma das dimensões mais preocupante que atinge os sistemas educativos nacionais, incluindo no espaço de ensino superior europeu, mas faz-se sentir em Portugal de forma mais significativa. Um olhar atento a este fenómeno mostra uma realidade nacional
preocupante, sobretudo se tivermos em conta a situação dos outros países da União Europeia
e as metas assumidas para um horizonte temporal não muito distante. Em 2013, segundo o relatório do Eurostat (v. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-11042014-AP/EN/
3-11042014-AP-EN.PDF) – citado recentemente pelo jornal Público (v. http://www.publico.pt/
sociedade/noticia/portugal-aumenta-numero-de-licenciados-mas-continua-longe-da-media-europeia-1631930) –, havia em Portugal 29,2% de diplomados no ensino superior, mais dois
pontos percentuais que no ano anterior, isto é, 27,2%, embora muito distante dos 40%, meta
assumida para 2020. Apesar deste atraso manifesto, o desempenho é francamente animador
quando comparado com os valores registados em 2002, data em que possuíamos apenas 13% de
licenciados (v. http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_pt.htm - Conclusões do Conselho, de 12 de Maio de 2009, sobre um quadro
estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação (EF 2020) [Jornal
Oficial C 119 de 28.5.2009]).
No que concerne ao abandono escolar, a posição do país não foi, nem é, muito favorável.
Recordamos que, de acordo com o Eurostat, em 1998 a taxa de abandono escolar em Portugal
era de 46,6%. Volvidos cinco anos, no ano de 2003 era de 41,2%, em 2005 de 39,1%, em 2006
de 36,9, em 2007 de 35,4%, em 2008 35,6%, em 2009 de 31,2%. No período entre 2005 e 2013 a
diminuição foi muito significativa. No ano de 2013 a percentagem era de 19,2%, refletindo uma
ténue melhoria quando comparado com os 20,8% registados em 2012 ou os 23,2% de 2011,
valores que nos colocavam como terceiro país europeu com pior resultado, só suplantado por
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Malta, com 33,5%, e Espanha, com 26,5%. Os restantes 27 países da União Europeia registavam
melhores resultados, com destaque para a Eslováquia, que tinha uma taxa de abandono de apenas 4,9%. Portugal encontrava-se, assim, muitíssimo longe dos resultados da média da União
Europeia, que foram de 12,7% em 2012 e 11,9% em 2013, e também bastante aquém da meta
dos 10% assumida pelo país.
A preocupação com o abandono escolar foi merecendo uma atenção cada vez maior por
parte do governo português, que contratualizou com as instituições de ensino superior, a partir
de 2009, um apoio monetário acrescido, premiando o alargamento do número de inscritos nos
2º e 3º ciclos. A questão foi claramente assumida, em 2013, como área de intervenção prioritária
pelo CRUP, quando nomeou uma equipa de trabalho para estudar e combater o fenómeno do
abandono escolar no ensino superior.
Iniciativas mais recentes, como a racionalização da oferta educativa, o encerramento de alguns cursos, a disponibilização de cursos de curta duração, o encaminhamento para o ensino
superior dos alunos que haviam seguido vias profissionalizantes no ensino secundário e o incentivo a que prossigam estudos no ensino superior, refletem a busca de um maior ajustamento do
sistema à procura e a disponibilização de respostas às necessidades efetivas, visando reduzir a
taxa de abandono escolar.
Com a crise económica profunda que atinge o país nos últimos anos, e consequente diminuição do orçamento destinado às instituições de ensino superior, a resolução do abandono escolar
poderá não ser solucionada dentro do período temporal desejável, permitindo uma maior convergência com os outros países da União Europeia. Assinale-se que, neste momento, sete países
da EU, a saber, República Checa (5,4), Lituânia (8,7), Luxemburgo (7,7), Áustria (8,7), Polónia
(5,3), Eslovénia (5,3) e Finlândia (9,9), já têm taxas inferiores aos 10% estabelecidos para 2020
[v. Progress towards the common european objectives in education and training – Indicators
and benchmarks (2010/2011) pdf].  
O desejo de manutenção dos estudantes no sistema e de melhoria da sua qualificação têm-se feito sentir em todos os níveis de ensino, mas com importante destaque no ensino superior. Impunha-se a necessidade de alargar o número de diplomados com o grau de mestre. A
recomendação do CRUP, dirigida especificamente aos licenciados préBolonha, inscreve-se nas
medidas de incentivo ao aumento do número de estudantes no ensino superior, claramente
assumido no preâmbulo do documento onde, de forma expressa, se estabelece a meta a atingir,
isto é, diplomar com o grau de mestre 60.000 portugueses.
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A aposta no alargamento da formação dos cidadãos europeus, consubstanciada no processo
de Bolonha que, através de um conjunto de medidas acordadas pelos vários países europeus,
tem concorrido para assegurar uma visão da formação no ensino superior mais lata, mais integrada, pensada em três ciclos e suportada pela ideiachave de uma formação e aprendizagem

ao longo da vida, emerge como resposta à exigência de um mundo laboral em rápida transformação. Contudo, a crise profunda e estrutural que atinge os países europeus, com taxas de
desemprego elevadíssimas, particularmente entre os mais jovens, a que não escapam os mais
qualificados, pôs a descoberto inúmeras fragilidades. Foi-se tornando evidente que os governos
pretendiam conservar no sistema os estudantes, durante um período de tempo mais alargado,
atrasando a sua entrada no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que garantiam uma melhor
e mais adequada formação dos cidadãos, qualificando-os profissionalmente e possibilitando que
desenvolvessem um conjunto de competências passíveis de responder às novas necessidades
profissionais e laborais. Ao mesmo tempo, pretendia-se sublinhar a ideia de que a formação em
três ciclos – licenciatura, mestrado e doutoramento –, não esgota o processo de aprendizagem,
devendo ser complementada, de forma contínua, com outro tipo de formação.    
O combate ao abandono escolar no ensino superior tem que passar a ser assumido como
objetivo estratégico do governo português, com iniciativas estruturadas e centradas nos mais
jovens, logo nos ensinos básico e secundário, com mais apoio às instituições destes graus de
ensino, através do reforço de alguns projetos já implementados, como os Territórios Educativos
de Intervenção Prioritária, conhecido por TEIP, ou o Fénix. Promover o sucesso, melhorar a qualidade das aprendizagens no ensino básico e secundário, combater a exclusão, como pretendem
estes projetos, terá reflexos na diminuição do abandono escolar no ensino superior.
No ensino superior, a intervenção para diminuir o abandono escolar deve ser feita promovendo uma melhor qualidade da formação pedagógica dos docentes, diminuindo as horas de
lecionação, melhorando o acompanhamento tutorial dos estudantes, alargando significativamente o apoio aos mais carenciados, disponibilizando mais bolsas e mais alojamento.
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4. O abandono escolar na UTAD
Antes de avançar para a análise e discussão dos dados apurados com o inquérito por
questionário e as entrevistas – que permitem obter uma visão global e específica, adequada
para compreender a situação em que se encontra o abandono escolar –, é pertinente enquadrar
historicamente este fenómeno na UTAD.
Não existindo dados fiáveis anteriores ao ano de letivo de 2009/10, os dos últimos cinco
anos mostram um aumento crescente do abandono escolar, em especial ao nível da licenciatura
(v. Quadro 1. Evolução do abandono escolar na UTAD). Assim, o abandono passou de 55 alunos
no ano letivo de 2009/10 para 137 em 2013/14; considerando apenas os alunos de licenciatura,
passou de 38 para 80. Embora as causas sejam certamente várias, a este aumento não serão
estranhas a deterioração da situação económica no país e a falta de perspetivas profissionais
para os jovens com diplomas de estudos superiores. No total, os últimos cinco anos traduziram-se no desaparecimento de 487 alunos da UTAD, situação que, conquanto não se conheçam os
seus efeitos, certamente coartou os projetos de vida de muitos jovens, empurrando-os para um
destino não sonhado.
Quadro 1. Evolução do abandono escolar na UTAD
Grau

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Total por grau

Licenciatura

38

62

72

66

80

318

Mestrado

17

14

40

28

52

151

-

3

3

7

5

18

55

79

115

101

137

487

Mestrado integrado
Total anual

Fonte: Serviços Académicos da UTAD (Maio de 2014).
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Trajeto escolar e a escolha da UTAD
Atendendo às respostas obtidas, estamos perante um grupo de alunos com trajeto escolar
sofrível, sendo que apenas 12 concluíram o ensino básico e secundário sem reprovações. Em termos de acesso à Universidade, 25 (73.5%) fizeram-no com recurso aos resultados obtidos através de curso científico-humanístico e 5 (14.7%) através do regime de Maiores de 23 anos, sendo
residuais as outras vias. Entre os motivos para frequentar o ensino superior temos como mais referidos, por ordem decrescente, a obtenção de um grau académico, a aquisição de competências
que permitam o acesso a uma profissão aliciante e o acesso a um emprego bem remunerado,
sendo estatisticamente não relevantes motivos como a pressão familiar, a autonomia e liberdade face ao controlo parental ou a realização de novos amigos. Aparecem medianamente referidos motivos como a dificuldade em encontrar emprego e o interesse em estudar e aprender.
Como se constata na Figura 1. Motivo de escolha da Universidade, a proximidade da residência em relação à UTAD foi referida 20 vezes como o motivo da escolha da instituição – facto que
reflete a importância crescente da localização da instituição em relação à residência como factor
determinante para a escolha por parte dos alunos –, seguindo-se, a razoável distância, “por ser
a melhor para o curso que eu queria” (8 vezes referido), “por ser a única onde eu conseguia entrar” (6 vezes referido) e “por ter uma boa reputação académica” (5 vezes referido).
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Figura 1. Motivo de escolha da Universidade
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Entre os motivos não mencionados, temos “por ser a única com o curso que eu queria”,
“por ter boas instalações para atividades não-curriculares”, “pela informação e ações de divulgação que promoveu”, “porque os seus diplomados obtêm bons empregos” e “pelo custo das
propinas”. Já entre os motivos da escolha do curso, em lugar de destaque aparece “por ser interessante/realização pessoal” (17 vezes), seguido “por proporcionar boas saídas profissionais/
bons salários” (5 vezes). É de sublinhar que 53.1% dos alunos frequentavam o curso que tinham
escolhido como primeira opção, 25% em segunda opção e 9.4% em terceira opção, o que dá um
valor cumulativo de 87.5% (v. Figura 2. Posição (opção) do curso escolhido).
6%
3%
3%
10%

53%

25%

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

n = 32

Figura 2. Posição (opção) do curso escolhido

Em suma, estes dados revelam uma razoável adequação das preferências dos alunos ao curso frequentado, constituindo assim um indício, a confirmar com as respostas a outras questões
do inquérito por questionário e com as entrevistas, da não conexão do abandono a problemas
de natureza vocacional.

Caracterização pessoal e a produção do abandono
Os alunos inquiridos têm idades compreendidas entre os 18 e os 47 anos, sendo o valor
médio de 24 anos, com uma elevada concentração entre os 18 e 23 anos. (v. Figura 3. Idade
dos inquiridos). Todos os desistentes nasceram no país, com a exceção de um, de nacionalidade
canadiana.
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Figura 3. Idade dos inquiridos

Os que abandonaram o curso fizeram-no principalmente no 1º ano (81.1%), assumindo um
valor residual, apenas dois, aqueles que o fizeram no último ano (v. Figura 4. Ano de abandono
do curso). Daqui decorre que a maioria dos alunos que deixou de frequentar a Universidade contava apenas com uma matrícula (27 alunos, o que corresponde a 73%), seguidos daqueles que
contavam duas matrículas (4 alunos, o que corresponde a 10.8%) e dos que contavam três matrículas (3 alunos, ou 8.1%), resultando um valor cumulativo de 91,9%. Dos alunos que abandonaram, 30 pensaram fazêlo no primeiro ano do curso. A decisão foi tomada sem grande demora,
ao ser concretizada, para 27 dos respondentes, nos primeiros três meses após o momento em
que o pensaram fazer, não excedendo, para os três casos mais demorados, os 12 meses.
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Figura 4. Ano de abandono do curso

Atendendo a que, em termos de curso, não existe uma concentração do abandono, não é
possível afirmar que a causa deste fenómeno se localiza em alguma oferta formativa específica,
eventualmente relacionada com a sua organização e funcionamento. Em concreto, os alunos desistentes estavam inscritos nos seguintes cursos (entre parêntesis, o nº de abandonos): Biologia
e Geologia (1); Bioquímica (3); Ciências da Comunicação (1); Educação Física e Desporto Escolar
(1); Engenharia Civil (1); Engenharia do Ambiente (2); Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (1); Engenharia Florestal (1); Engenharia Informática (1); Línguas, Literaturas e Culturas (1);
Serviço Social (2); Turismo (2); Ciência Alimentar (3); Ciências do Desporto (3); Engenharia de
Energias (2); Enologia (1); Teatro e Artes Performativas (1); Medicina Veterinária (1); e Educação
Básica (4).
Confrontados com o risco sério de abandono, muitos dos alunos procuraram apoio e soluções que lhes permitissem manter-se na Universidade. Entre as mais frequentes temos a
procura de emprego, referida por seis (16.2%) dos alunos, e o pedido de apoio aos SASUTAD
(quatro, 10.8%) e à Associação Académica (dois, 5.9%). Dos diálogos com os alunos entrevistados percebe-se que existem problemas de interação com os Serviços Académicos, em especial os relacionados com uma alegada ausência de preocupação e sensibilidade dos funcionários para questionar os alunos sobre as razões do seu abandono e encaminhá-los para os
SASUTAD.
A: É conforme elas acordam. Eu acho que é conforme… não, não são muito acessíveis
em termos de resolução de problemas, não são pessoas muito acessíveis. Se uma pessoa vai lá tratar daqueles assuntos normais, somos bem atendidos e tudo e não sei
quê. Agora se vai tratar dos problemas, pá, eles não estão para nos aturar… não estão
mesmo. […] A única coisa que eu fiz foi ir à secretaria perguntar o que era preciso para
anular a matrícula. Elas também não me indicaram nada. Não me perguntaram porquê… lá está… não se interessam.
E1: Ninguém perguntou porquê?
A: Não, ninguém perguntou porquê, porque estava a anular a matrícula. Ninguém me
encaminhou para aqui, para assim, “mas olhe vá aos Serviços Sociais, pode ser que a
ajudem”, não...
[mulher, 35 anos]
Todas estas iniciativas, em especial a procura de emprego, demonstram não só a relevância
do factor económico nas causas do abandono como também a pró-atividade dos alunos na procura de soluções que lhes permitam a prossecução dos estudos. Além de mais, a larga maioria
dos alunos em risco de abandono (28 respondentes, 80% das respostas válidas) considera que
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no processo de decisão não houve a influência de ninguém, embora seja também verdadeiro
dizer que a maioria (19 alunos, 55.9%) foi dissuadida de o fazer, nomeadamente por familiares
(37.8%), amigos e colegas (35.1%). Face a isto, parece haver um espaço para a definição de mecanismos de aconselhamento que deverão articular, de modo muito estreito, os Serviços Académicos, os SASUTAD, a Associação Académica e as direções dos cursos.
O abandono não deixou indiferente muitas das famílias dos estudantes, denotando uma
razoável consciência acerca da importância dos estudos e da aquisição de diplomas para o futuro dos seus filhos, nomeadamente para a sempre desejada ascensão social, não obstante as
dificuldades de inserção dos jovens na vida ativa e, sobretudo, na obtenção de emprego qualificado. No entanto, as dificuldades económicas e, não raro, a solidariedade para com outros
irmãos também a estudar, acabaram por vencer, fazendo-se sentir como se de uma fatalidade
se tratasse.
E1: E os seus pais, o que disseram da sua intenção em desistir?
A: Eles não queriam, não é? O meu pai até ficou um pouco chateado, mas no meu ver
era melhor. Acho que era injusto para o meu irmão, depois ele estar… a passar dificuldades… ele está no último ano, preferi esperar que ele acabe para depois fazer as
coisas com mais calma.
E1: Qual foi a reação do seu pai? O que ele disse?
A: Ficou um bocado triste, por eu ter vindo embora.
E1: E a sua mãe?
A: Também, porque eles ficaram com aquela ideia que eu vim embora por causa deles.
E não foi bem, também ajudou, mas foi também outras razões. Depois a minha avó
também ficou acamada…e a minha mãe…
E1: A sua avó?
A: Mãe da minha mãe.
E1: Mora convosco, não?
A: Agora está lá em casa, porque ninguém queria tomar conta dela, não é? E então eu
também vim… havia muitas razões.
E1: Isso também acabou por influenciar?
A: Sim, sim.
[mulher, 20 anos]
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Em termos de concelho de residência, oito alunos (21.8%) residem em Vila Real, seguido
por Guimarães (quatro alunos, 10,8%) e Braga, Paredes, Sabrosa e Oliveira de Frades (todos com
dois alunos, 5,4%), o que dá um valor cumulativo de 54%. Como a Figura 5 – Local de residência

dos alunos inquiridos – mostra, os alunos desistentes são residentes na região norte, com uma
significativa concentração nos distritos de Vila Real, Braga e Porto, indiciando assim uma nítida
importância do fator geográfico na escolha da Universidade, em linha com o mencionado pelos
alunos quando inquiridos sobre os motivos da escolha da instituição. Não assinalado na figura,
há ainda um aluno residente na ilha do Pico (Região Autónoma dos Açores).

Figura 5. Local de residência dos alunos inquiridos

Com a exceção de dois casados ou em união de facto, um divorciado e um viúvo, todos os
alunos são solteiros. Em linha com estes dados, 64.9% reside até 75 km da Universidade, sendo
que 29.7% estão a menos de 25 km. Considerando as respostas válidas, o modo de transporte
distribui-se da seguinte forma: 21 alunos (56.8%) fazem-no em meio próprio (automóvel, motociclo ou bicicleta), 9 (24.7%) em transporte público e apenas 2 (5.4%) a pé.3 Os que possuem
filhos são apenas quatro, dois com um e dois com dois filhos. A larga maioria (30 alunos, 81.1%)
vive com os pais, situação que indicia uma conexão entre o abandono e a situação económica
dos progenitores. Dos respondentes, 25 vivem em habitação própria. Os deslocados da residência habitual eram 22, 15 deles em quarto ou casa alugada partilhada.
A utilização do transporte privado, em especial o motorizado, é imposta, em muitos casos, pelo local de residência, em pequenas
aldeias e vilas, mal servidas de transportes públicos. Longe de constituir uma indicação de afluência económica, a utilização do transporte privado é essencial para assegurar a mobilidade destes alunos, sobretudo daqueles que trabalham, ainda que represente um
custo nada despiciente e que não deixa de ter efeitos negativos, em termos económicos.   
3
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Como se observa na Figura 6. Situação face ao emprego e carga horária semanal para os
que trabalham, 19 alunos (54.4%) exercem um trabalho remunerado, a larga maioria no comércio e serviços, com profissões como assistente administrativo, balconistas, empregados de
restauração, de hotelaria e de limpeza, havendo ainda militares, jogador de futebol, explicador
e enólogo.

N.º de respostas

20
15
10
5

Não empregado

Empregado
6 a 10 horas

11 a 20 horas

21 a 35 horas

Mais de 35 horas

n = 36 para a situação face ao emprego
n = 19 para a carga horária semanal

Figura 6. Situação face ao emprego e carga horária semanal para os que trabalham

Doze destes alunos (32.4%) estão sujeitos a uma carga horária semanal superior a 35 horas,
distribuindo-se os restantes do seguinte modo: três (8.1%) trabalham 21 a 35 horas, três (8.1%)
11 a 20 horas e, por fim, apenas um aluno trabalha entre 6 a 10 horas. Ou seja, estamos perante cargas horárias muito elevadas, dificultando severamente a articulação do trabalho com os
estudos.
O trabalho permite aos alunos que o exercem o acesso a um rendimento de baixo valor
(57.9% até 500€), perfazendo 89.5% os que se colocam abaixo dos 660€, indiciando que estamos
perante empregos pouco qualificados e, sobretudo, mal remunerados, ainda que exercidos a
tempo inteiro por quase ⅓ dos alunos que trabalham (v. Figura 7. Rendimento mensal dos alunos
inquiridos). O rendimento médio apurado foi de 515€.
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Figura 7. Rendimento mensal dos alunos inquiridos

A presença do trabalho no trajeto de vida de muitos destes alunos vem já de trás, da primeira
adolescência, quando, ainda estudantes do ensino secundário (ou mesmo antes), se dedicavam
a pequenos “biscates” para obter rendimento que lhes permitisse pagar algumas das suas despesas, aliviando a pressão sobre a economia doméstica, e constituir inclusivamente um pequeno
“pé-de-meia” para garantir a sobrevivência em situações de maiores dificuldades. Por outras palavras, trata-se de trajetos de vida marcados pelo trabalho enquanto instrumento fundamental
para a prossecução dos estudos.
A: Acabei o 12º ano e decidi parar um ano para ver se arranjava um part-time ou assim,
mas não arranjei nada. Depois andei a fazer umas promoções na qualidade de Basto,
para não estar parada, mas também ainda não está a dar. Entretanto, este ano arranjei
para o lar. Estive no lar três meses, a fazer férias de umas senhoras, também só em
part-time. Agora também estou uns dias no centro de abate.
E1: No centro de abate? A abater o quê?
A: A abater carros. Eu estou lá, quando o patrão não está, eu estou ao balcão.
E1: Está ao atendimento?
A: E limpo as casas de banho.
E1: Mas são tudo ocupações…
A: Sim…
E1: Informais praticamente?
A: Sim… a fazer assim…
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E1: Este tipo de rendimentos destina-se sobretudo a quê?
A: A juntar algum, para estar mais segura, enquanto não vier outro, tenho aquele dinheiro, para me alimentar direito, tenho aquele dinheiro para me orientar.
E1: É sobretudo com esse objetivo?
A: Sim. Está todo de lado para isso. Eu, no ano passado… eu mais ou menos quatro
anos trabalhei no verão, mas foi só um mês, numa cabeleireira.
E1: Numa cabeleireira? Na altura estava em que ano?
A: No 9º ano.
E1: 9º ano? Era muito jovem…
A: Para não pedir dinheiro aos meus pais. Correu tudo bem, dentro da normalidade.
Depois consegui continuar… não parei até ao ano passado. Para os cafés pediam experiência… eles mudavam de mês a mês, mas eu... depois disseram que ia abrir uma
fábrica de calçado, e eu inscrevi-me, não é, e fui falar com a responsável pelo assunto,
e perguntei e por acaso surgiu na conversa ela dizer ir para o lar fazer as férias de umas
senhoras, mas eram só umas horas.
E1: Claro…
A: E fui. Entretanto, fui conjugando com as horas no centro.
E1: Ainda continua lá, então?
A: Não, agora só estou ali [no centro de abate].
E1: O que vai resultando com esses biscates já dá para constituir um pé-de-meia, para
depois regressar aos estudos? Ou para regressar com mais segurança?
A: Ora, no fim deste mês e o próximo, dá pelo menos para pagar as propinas.
E1: Quanto isso dá?
A: 1000 a 1200€ mais ou menos, o que fica... vou ganhar 50, outras vezes 300, mas com
o combustível gasto dinheiro.
E1: Tem carro?
A: Tem o meu irmão. Ele empresta-mo.
[mulher, 20 anos]
De acordo com os 21 inquiridos que responderam, o rendimento familiar mensal é baixo,
com 85.7% das famílias a viver com até quatro salários mínimos, verificando-se que 28.6% não
superam dois salários mínimos, não obstante os inquiridos indicarem que a larga maioria dos
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progenitores se encontra em situação ativa (82.8% dos pais e 77.4% das mães). Este cenário, já
difícil, assume especial gravidade quando se considera que a maioria dos agregados familiares é
composta por quatro (42.5%) e cinco (21.2%) elementos, situação que os coloca em situação de
risco, quiçá de pobreza. Acrescente-se que o apoio da família, seja sob a forma de dinheiro, seja

sob a forma de contributos intangíveis,4 foi considerado relevante para, respetivamente, dez e
oito dos inquiridos. De igual modo, o apoio do Estado, nomeadamente sob a forma de bolsa de
estudo, é importante para sete dos alunos, embora seja nos rendimentos proporcionados pelo
trabalho que se encontra a principal fonte de rendimento. Estes dados ajudam a perceber as
enormes restrições financeiras a que estes alunos estavam sujeitos quando frequentavam a Universidade. Apesar de apenas 12 inquiridos terem respondido, as respostas válidas revelam que
metade deles vivia com até 300€ por mês, sendo que 16.7% não despendia mais do que 250€.
Analisando a inscrição das famílias na estrutura social, as respostas fornecidas apontam para
o predomínio das classes trabalhadoras e da pequena burguesia.5 Seguindo o modelo proposto
por Wright (1979, 1989, 1997), aplicado em Portugal por Estanque e Mendes (1998), a distribuição (considerando apenas as respostas válidas) faz-se por quatro grandes grupos, a saber:
pequena burguesia, especialistas não gestores (professores, enfermeiros e outros técnicos), trabalhadores especializados e proletários (v. Quadro 2. Localização de classe dos progenitores).

Quadro 2. Localização de classe dos progenitores
Pai

Mãe

Pequena burguesia

4

3

Especialistas não gestores (professores, enfermeiros e outros técnicos)

3

3

Trabalhadores especializados

3

4

Proletários

4

4

Conceito proveniente da área empresarial e da contabilidade, designando os ativos que não têm existência física (v.g., patentes,
direitos de autor, direitos de exploração de serviços públicos mediante concessão), incluem todos os produtos e bens não monetários colocados ao dispor dos alunos, como alimentação, roupa e o pagamento de serviços e outras despesas por parte dos pais, de
outros familiares ou de amigos.
5
Como definição, classe social é um conjunto de indivíduos que se relacionam e agem de maneira similar quando sujeitos a constrangimentos e condições semelhantes. A ela está associada, em regra, uma cultura, ou seja, um conjunto de normas e práticas
que condicionam a existência dos indivíduos e se exprimem em modos de comportamentos – comer, beber, vestir, lazer e outros
– socialmente reconhecidos e reproduzíveis em qualquer contexto, quer esperado quer imprevisto. É de notar que a classe não tem
existência jurídica mas apenas teórica e, portanto, provável. Como argumenta Bourdieu (1989), para a construção da classe real é
necessário pensar o espaço social e a classe como representação e vontade. Nas últimas décadas o debate em torno do problema
das classes sociais rasgou novas perspetivas. São de salientar, entre muitos outros, os contributos de Bourdieu (1985), de Poulantzas (1976) e, em especial, de Wright (1979, 1989, 1997), a quem cabe os méritos de um longo trabalho e uma extensa produção
bibliográfica em torno das classes sociais. Partindo de uma posição marxista clássica, Wright soube integrar algumas das propostas
formuladas pelos teóricos (neo)weberianos. Assim, para a localização de classe do indivíduo são importantes não apenas os recursos
em meios de produção, mas também os recursos organizacionais e as qualificações, académicas e outras. A flexibilidade teórica e
metodológica deste modelo permitiu romper a enorme fragmentação classista que domina, em boa medida, a análise das classes
nas sociedades capitalistas avançadas e em muitas outras. A aplicação deste modelo em Portugal (Estanque e Mendes 1998) é uma
excelente demonstração da validade teórica da proposta de Wright (v. Ribeiro 2002, 58-59).
4
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Em linha com a posição de classe, tendo por base o critério decisivo da profissão e da situação em relação à propriedade dos meios de produção, os progenitores possuem baixa escolaridade, com 67.9% dos pais e 60% das mães com até nove anos de formação escolar. Com ensino
superior ao nível da licenciatura temos somente 10.7% e 6.7% de pais e de mães, não existindo
ninguém com formação pós-graduada. Em síntese, estamos perante agregados familiares marcados por rendimentos reduzidos, provenientes do trabalho assalariado e de actividades autónomas, muito sensíveis às reduções e mesmo eliminação de apoios sociais, como o subsídio de
desemprego.

Causas de abandono escolar e possibilidades de reingresso
As causas do abandono são as mais diversas. Na verdade, estamos perante uma pluralidade
de causas que, combinando-se entre si, concorreram para afastar os alunos da Universidade.
Como mostra a Figura 8. Causas do abandono escolar, as mais referidas são (entre parêntesis o
n.º de vezes que foi mencionada): “a licenciatura não correspondeu às expectativas” (13); “dificuldades económicas” (9); “adaptação à cidade e à vida académica” (5); “conciliação com a vida
profissional” (5). Entre as outras razões evocadas temos, por exemplo, questões pessoais não
explicitadas, frequência de curso de especialização tecnológica, problemas de saúde, opção pela
carreira militar, desinteresse pelo prosseguimento de estudos e incompatibilidade de horário.
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Figura 8. Causas do abandono escolar

O desapontamento em relação à licenciatura está ligado, fundamentalmente, ao facto de o
ingresso não se ter feito no curso pretendido. Como referiu um inquirido, “não era o curso que
gostava [Engenharia do Ambiente], curso com muita física e química, também as despesas com
os estudos…”; um outro evoca as escassas e incertas saídas profissionais do curso, em concreto,
o de Educação Básica; outro ainda, a descoincidência entre as informações obtidas aquando do
ingresso no ensino superior e aquilo que viria a encontrar. Ou seja, não obstante o motivo “a licenciatura não correspondeu às expectativas” ser o mais arrogado, o confronto com as respostas
a outras questões do inquérito, nomeadamente as de índole económica, e com o dito nas entrevistas, permitem concluir que este motivo é menos decisivo que o económico, surgindo muitas
vezes como elemento cumulativo da desistência.
E1: O curso era ou foi?
A: Bioquímica
E1: Bioquímica… mas era um curso que realmente pretendia? Ou a área que realmente
pretendia?
A: Eu pensava que sim, mas depois quando entrei… não era bem aquilo… também
ajudou… a que eu saísse.
E1: Sim… mas não era bem aquilo? Porque é que…? Quais eram as expectativas acerca
do curso?
A: Em termos das cadeiras do curso pensei que era tudo mais à base de química e depois tinha muita física e, assim, eu nunca me dei muito bem [sorriso sonoro e curto].
[…] Portanto, este ano não fui, como vi que era muita despesa. Eu recebia a bolsa, não
é, mas como estava no início ainda não tinha recebido. E como ele [o irmão] estava a
terminar o mestrado preferi sair eu e esperar mais um bocado, para ele acabar o curso
dele e [depois] gastar eu.
E1: Mas era mesmo… era mesmo impossível para os seus pais?
A: Sim!
E1: Era impossível suportar as despesas dos dois no ensino superior? Colocou-se mesmo essa hipótese de se escolher entre um ou outro?
A: Sim, sim! Os meus pais pensaram ainda pedir a alguém mas eu não quis. Para eles,
pronto, a casa onde eu estava pagava 100 euros para as contas. Também procurei um
acordo assim… é pouquinho não é? É barato. Mas como não tinha dinheiro nenhum de
lado, como não consegui arranjar dinheiro nenhum de lado, os meus pais deram-me
para a casa, mas depois para comprar comida e assim eles andavam mais apertados, e
eu preferi sair. Porque tinha lá amigas, mas já tinham os quartos todos cheios e depois
na residência também me informaram que estava cheio, que teria que ir esperando. E

43

então…não deu para esperar. Tive mesmo que sair.
[mulher, 20 anos]
A privação económica, fazendo-se sentir de muitos modos, é consequência de diferentes
trajetos e contextos de vida. Ora afeta os estudantes devido à falta de rendimento das famílias,
ora devido a baixos salários e outras formas de rendimento, ora atinge-os em virtude de, sendo já autónomos, enfrentarem situações de desemprego. Como bem elucidou uma das alunas
entrevistadas, relevando os efeitos da falta de rendimento devido a desemprego sem subsídio,
o abandono acaba sempre por se impor ditado pelo adiamento no pagamento de propinas, ao
mesmo tempo que os estudos são perturbados pela instabilidade em que se mergulha, ditada
pelos períodos arrítmicos de emprego e desemprego.
Acrescem a este cenário, já de si difícil, as dificuldades em encontrar trabalho na cidade de
Vila Real, mesmo em part-time. A situação é particularmente grave, a bem dizer, sem outra saída
que não seja o abandono escolar, quando o aluno não dispõe de uma retaguarda familiar que
lhe garanta o apoio necessário ao prosseguimento dos estudos. Quando, como é o caso da entrevistada cujo discurso é abaixo parcialmente reproduzido, a progenitora vive com uma pensão
miserável, que a coloca em uma situação de pobreza severa, a aluna fica completamente desarmada. Percebe-se, também, que a conciliação do trabalho com os estudos depende largamente
das condições institucionais e contratuais em que aquele é realizado.   
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E1: Estava a frequentar que ano?
A: Terceiro.
E1: Terceiro ano… quais foram as razões que estiveram na origem da suspensão da
matrícula?
A: Fatores financeiros como é óbvio. Sempre paguei as propinas, nunca tive ajuda nenhuma de lado nenhum. E depois como fiquei desempregada, enquanto tive subsídio
de desemprego fui-me aguentando, e depois como me cortaram o subsídio tive mesmo que…
E1: Em que é que trabalhava?
A: Eu fui militar, durante muitos anos, e depois acabaram os anos de contrato, aliás
iniciei o curso ainda estava na tropa. Depois tive dois anos e meio de desemprego, fui
interrompendo conforme havia ou não ofertas. Mas pronto, acabei depois por voltar…
Trabalhei em vários sítios, desde direção de finanças, numa adega, desde lojas, desde…
no hospital, pronto, fui aproveitando o que ia aparecendo. Só que a falta de ordenado
foi de longo prazo… […] Eu optei por ingressar no ensino superior ainda estava na tropa. O primeiro ano fiz estando na tropa, depois cancelei, ou melhor, não me matriculei
porque entretanto fui para o exterior. Depois, quando vim, fiz o reingresso, e apanhei

metade a trabalhar e metade já no desemprego. […] Eu estava bem, então tinha o tempo todo para vir às aulas.
E1: Claro…
A: O segundo e o terceiro ano até foram os que correram melhor.
E1: Porque tinha mais tempo, não é?
A: Tinha mais tempo…
E1: E quando é que a situação se tornou insustentável?
A: Foi mais a partir de 2011-2012.
E1: Foi quando cessou?
A: Fiquei sem desemprego e depois consegui trabalhar na Régua. Por dois meses.
E1: Para além do seu trabalho não tinha outra possibilidade de apoio financeiro? Família?
A: Oh, a minha mãe, mas não tem possibilidades.
E1: Pois é…
A: É reformada, tem uma reforma de 330€ e com esta idade tenho vergonha de pedir
dinheiro à minha mãe. Quando fiz 17 anos fiquei independente, não é hoje que vou
pedir à mãe.
[mulher, 33 anos]
O exercício de um trabalho pode, porém, não ser suficiente para garantir a permanência
do aluno na Universidade. De facto, viver de um salário mínimo (ou pouco acima desse valor),
sem outros apoios, nomeadamente familiares, dificilmente permite ao estudante manter-se a
estudar. Beneficiando de um rendimento que não o afasta da pobreza, ele é considerado pelo
Estado como suficiente para o aluno dele extrair o dinheiro necessário ao pagamento das propinas, tornando-o inelegível para bolsa de estudo. Trata-se de uma situação pungente, expressão
forte da violência a que estão sujeitos os trabalhadores mais pobres em Portugal, mergulhados
em múltiplas privações, apesar de trabalharem a tempo inteiro. Tal é justamente reconhecido
e explicitado por uma das nossas entrevistadas, insurgindo-se contra o que considera ser uma
injustiça, a impossibilidade de obter bolsa de estudo por auferir o salário mínimo.
E1: Quais foram os principais motivos que levaram a…
A: Económicos, claro. Fiquei sem emprego, quer dizer, eu na altura, eu não fiquei sem
emprego antes do final do ano, eu já previa que isso ia acontecer… pronto, antes que as
coisas ficassem piores, não é? Precavime e, pronto, tive que anular a matrícula.
E1: Claro, as razões económicas… foi?
A: Claro que sim, não é?
E1: É bolseira, não?
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A: Não, não, não tive direito a bolsa porque eu entrei pelos “Maiores de 23”, […] entrei
como trabalhadorestudante também e foi o que tinha dito na altura pelo telefone. Trabalhadores-estudantes não há hipóteses, trabalham, pagam, não têm direito a bolsa. O
que é muito injusto, pronto. Porque eu estou a trabalhar, agora estou desempregada,
mas na altura estava a trabalhar, mas todas as despesas tinha-as eu porque morava
sozinha e moro sozinha, água, luz, telefone, tudo sou eu… é tudo meus gastos. Ou seja,
e acho que a nível de bolsa, a UTAD vê nos trabalhadores… não quer dizer que a gente
consiga pagar esses estudos todos.
E1: Claro…
A: Ou seja, tem que se ver… eu acho que devia de haver uma maneira de fazer-se contas aos gastos que nós temos em relação à habitação, alimentação, água, luz e por aí
diante, para ver se realmente poderíamos ter essa tal bolsa, claro que… não há hipótese! Uma pessoa trabalha, aquilo é rendimento per capita, não é?
E2: Sim…
A: Na altura acho que eram 412, mais ou menos… […] pelo que percebi no 1º ano, porque eu na altura… este ano nem pedi bolsa, porque não valia a pena, mas no primeiro
ano ainda tentei essa tal bolsa.
E1: … trabalhava na altura?
A: Trabalhava na altura, claro. E na altura as razões foram porque eu ultrapassava o
valor per capita e acho que esse valor era 410 ou 412€, já não me recordo. Ou seja,
basta ganhar o ordenado mínimo para já ser superior, ou seja, não há hipótese. E com
o ordenado mínimo é muito difícil.
[mulher, 35 anos]
Se a privação económica constitui motivo forte para o abandono, não está sempre presente ou
não se constitui como relevante, em linha, aliás, com o que é dito por Christie, Munro e Fisher (2004)
num estudo comparativo entre estudantes que abandonam a universidade e aqueles que prosseguem a sua vida académica. Dos fatores a ter em conta emerge as dificuldades de conciliação com a
atividade profissional, referida por diversos alunos como causa determinante. Para alguns, a escolha
pelo trabalho nem sequer é vista como dilemática, avaliando a opção por este como largamente
positiva, colocando o abandono dos estudos como uma suspensão que podem reverter quando tal
se afigurar adequado, como afirmou um aluno inscrito em Ciências do Desporto.
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E pronto, tive que escolher, enquanto no futebol as coisas podem acontecer agora,
não duram sempre… os estudos é uma coisa que…, no meu caso nunca irei perder o
objetivo de tirar um curso, de tirar uma licenciatura e a longo prazo consegue-se fazer
um curso.
[homem, 20 anos]

Porém, outras situações, caracterizadas por dificuldades de conciliação com o trabalho associadas a constrangimentos e obrigações familiares e económicos, conduzem a desenlaces menos
desejados, tingidos mesmo por dramas familiares.
Foi uma fase complicada, porque eu trabalhava, depois passei para 40 horas, ao fim
de semana trabalhava 12 horas para conseguir conciliar com a universidade. Depois
também tentei a bolsa, só que no dia… no último dia, já me fui inscrever tarde na UTAD,
porque entrei na 3ª fase, e acabava naquele dia, ou seja, eu ainda estive na net até à
uma da manhã, ou até o horário que eles estipulavam, e eu não consegui introduzir a
minha bolsa. Vim aqui e disseram que era problema do site, ou seja, eu depois nem
sequer me candidatei à bolsa. Foi uma fase… depois fiquei um bocado desanimada,
o meu pai ficou com cancro… ainda está com cancro… avançado já… e então tive que
ficar com ele… ir à quimioterapia… eu sou a única filha que está cá. E não dava… depois
eu também pago renda de casa e mesmo monetariamente não conseguia gerir tudo.
[mulher, 22 anos]
A saída da Universidade empurra (ou mantém) mais de metade dos alunos para o trabalho.
Em concreto, foram 20 (54.1%) os que responderam que se ocupam com uma atividade laboral
desde que abandonaram a UTAD, mantendo-se desocupados cinco alunos (13.5%) e em formação profissional três alunos (8.1%) (v. Figura 9. Ocupação após o abandono).

20
18
16
14
N.º de respostas

12
10
8
6
4
2
0
Atividade laboral

Despcupado
Formação Proﬁssional

n = 28

Figura 9. Ocupação após o abandono
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Em linha com os dados acima analisados, esta situação revela uma conexão entre o abandono e os constrangimentos impostos, quer pela carência económica, quer pelo exercício de uma
atividade laboral. A saída da UTAD é vista por 22 dos respondentes (64.7% das respostas válidas)
como acertada e por 8 (23.5%) como inevitável (v. Figura 10. Como percepciona a sua saída da
UTAD). Estes valores, ao contrastarem fortemente com as respostas “desajustada” (apenas um
aluno, 2,9%) e “evitável” (dois alunos, 5.9%), indiciam um certo fatalismo, uma impotência por
parte dos alunos face a uma situação não desejada, logo passível de intervenção institucional.
3%

6%

24%

acertada
inevitável
67%

desajustada
evitável

n = 34
Figura 10. Como percepciona a sua saída da UTAD

Confrontados com a possibilidade de regresso ao ensino superior, apenas dois alunos manifestaram o seu desinteresse. Todos os restantes 30 que responderam referiram que tinham
interesse – manifestamente uma esperança que mantinham bem viva – em prosseguir os estudos, metade dos quais na UTAD. Temos, assim, um número significativo de estudantes que estão
disponíveis para regressar à UTAD, sendo pois necessário encontrar os apoios adequados para
que tal vontade se concretize.
Interpelados sobre estes apoios, os alunos mencionaram os seguintes, a saber (v. Figura 11.
Apoios necessários ao reingresso): aumento do valor da bolsa (sete respostas); maiores e melhores facilidades para os trabalhadores estudantes (v.g., flexibilidade do horário de trabalho e
canal próprio para o atendimento nos serviços académicos) (três respostas); acesso a bolsas e
outros apoios sociais de que beneficiam os alunos não trabalhadores (duas respostas); atividade
remunerada (uma resposta); mais apoio dos professores (uma resposta).
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Figura 11. Apoios necessários ao reingresso
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Conclusões e Recomendações
Ainda que não assumindo uma dimensão inquietante, o abandono escolar é grave, devendo
merecer a solicitude dos órgãos de gestão da UTAD. Acrescente-se, ainda, que o incumprimento
dos prazos de pagamento das propinas é muito elevado, atingindo mais de um milhar de alunos,
situação que pode indiciar dificuldades económicas que importa conhecer e acompanhar, no
sentido de evitar que tal se transforme em abandono. Se, em termos estritamente estatísticos,
não é possível afirmar que estamos perante um fenómeno alarmante, é necessário sublinhar
que a saída prematura de algumas dezenas de alunos por ano deve ser monitorizada e dar lugar
à implementação de disposições minimizadoras e que possam combater o desperdício de talentos e de projetos de vida, sobretudo quando o abandono se deve a razões de ordem económica.
Evitá-lo é um imperativo moral, estreitamente vinculado a um sentido de justiça social constitutivo de um Estado democrático, no qual se deve elevar o compromisso forte pela redução dos
efeitos das desigualdades sociais na educação que, não raro, coartam as legítimas e justas aspirações dos jovens cidadãos à formação escolar inalienável da expectativa de uma vida melhor.
Os resultados apurados permitem afirmar, com a maior segurança, que o abandono escolar
atinge especialmente os alunos recém-chegados à UTAD. Estamos perante alunos que, na larga
maioria, vivem de forma austera, facto que não deixa de gerar instabilidade e mesmo angústia
face à permanente incerteza em relação à capacidade de pagamento das suas despesas, incluindo as mais básicas e essenciais, como são a alimentação e o alojamento. A esta circunstância
soma-se, muitas vezes, a deceção em relação ao curso, provocada pela descoincidência entre a
sua escolha inicial e o que acabariam por frequentar. Tratando-se de uma dimensão muito pessoal e subjetiva, ela não deixa de reclamar também, como foi acima aludido, a discussão acerca
das competências e desempenho pedagógico dos docentes e suas possibilidades de fixar estes
alunos na Universidade
Em termos de origem social, são alunos provenientes de famílias de classes trabalhadoras e
da pequena burguesia ligada ao comércio e pequenos negócios, com rendimentos baixos, que
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necessitam de se ocupar com atividades remuneradas para assegurarem a sua reprodução social, em particular o custeio dos estudos. Em causa, sublinhe-se, está muitas vezes a obtenção de
rendimento para adquirir a alimentação necessária à existência física. O trabalho é, para muitos
destes estudantes, um constrangimento, obstaculizando ou mesmo produzindo uma incompatibilidade entre este e os estudos, o que acaba por conduzir ao abandono da Universidade.
Ainda que pouco representativos, atendendo à dimensão reduzida do universo inquirido, os
resultados deste estudo são, em especial graças aos testemunhos etnográficos produzidos pelos
jovens entrevistados, uma expressão concreta, em termos de sofrimento social, do manifesto
afundamento da chamada classe média, por força da austeridade e do atrofiamento do Estado
social. Nem o trabalho, essencial para a sobrevivência de muitos destes jovens, lhes garante o
prosseguimento dos estudos, devido ao teto muito baixo imposto pelo governo da República
para acesso a apoios sociais, nomeadamente a bolsas de estudo.
Enfim, atingidos também pela degradação salarial a que o trabalho está sujeito em Portugal,
viver do salário mínimo (ou pouco acima) constitui para muitos destes jovens o afastamento certo da Universidade. Esta miséria social encarnada em pessoas, em seres humanos que sofrem,
interpela severamente a sociedade que somos, em especial a nossa tolerância e consentimento
em relação às desigualdades e injustiças delas resultantes. Face a isto, o apoio do Estado, sob a
forma de bolsas de estudo e outros subsídios às famílias, é não só justo como essencial, podendo
fazer a diferença entre o abandono ou a prossecução dos estudos, ao mesmo tempo que minimiza os efeitos das políticas de austeridade.
Daqui decorre que qualquer ação de minimização do abandono deve procurar acompanhar
e apoiar os alunos mais recentes, atuando de forma pronta logo que detetados os primeiros
indícios de vontade de desistência, uma vez que, como vimos, entre o equacionamento desta
e a sua concretização o período de tempo não excede, na larga maioria dos casos, os 90 dias.
Sublinhe-se que, dos desistentes, apenas dois alunos tinham bolsa, o que constitui um elemento
forte e mesmo chave para o combate ao abandono: a implementação de apoios aos alunos que
não beneficiam de bolsa. Não sendo provável, por razões assaz conhecidas, que o governo da
República altere os critérios para atribuição de bolsas de estudo, no sentido de alargar o acesso,
é necessário encontrar soluções alternativas, incluindo as que se prendem com a condição periférica da região onde a Universidade está inserida.
É importante promover o diálogo entre os diferentes serviços, em especial os Serviços
Académicos e os SASUTAD, bem como com a Associação Académica, de forma a que se possam,
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não só sinalizar atempadamente os alunos em risco de abandono, como desenvolver iniciativas
comuns tendo em vista a implementação de soluções que permitam o prosseguimento de
estudos. Importa destacar o papel-chave que os Serviços Académicos devem desempenhar, por
serem muitas vezes o contacto privilegiado dos alunos em dificuldades, que a eles se deslocam

para procurar solucionar atrasos de pagamento de propinas. Não estando, obviamente, nas suas
competências solucionar problemas desta natureza, devem informar os alunos e encaminhá-los
para os serviços adequados.
Os dados recolhidos apontam para a importância do aconselhamento como um procedimento de apoio a estes alunos, mobilizando-se para isso os recursos existentes nos SASUTAD,
nomeadamente na área da intervenção social. Assume aqui uma especial relevância o Fundo de
Apoio Social, a combinar com os apoios específicos dos SASUTAD. Em concreto, quer as bolsas de
colaboração – trabalho em serviços da UTAD tendo como contrapartida uma remuneração e refeições nas cantinas – quer os subsídios de emergência, devem ser instrumentos a utilizar de forma mais intensa, contribuindo assim para atacar situações mais extremas de privação material.
Apesar de muitas das medidas de recuperação de alunos escaparem às competências e aos
recursos da Universidade, é atinente considerar a sua mobilização para permitir manter (ou recuperar) os alunos no sistema universitário. Entre elas destacam-se o acesso a empréstimos
bancários e o aumento do valor da bolsa de estudo.
Sem ignorar que os empréstimos bancários suscitam pertinentes questões de ordem política, mormente as que têm a ver com a desconexão do Estado em relação à preservação do carácter público da educação, e consequências para a vida futura dos jovens estudantes, relacionadas
com o início de uma vida ativa comprometida com a amortização de uma dívida que pode ascender a dezenas de milhares de euros, é pertinente considerar o estabelecimento de protocolos e
de ações, incluindo o encaminhamento dos estudantes em risco de abandono, tendo em vista
facilitar o acesso da comunidade estudantil a este tipo de financiamento.
Quanto ao aumento do valor da bolsa de estudo, referido por diversos entrevistados, sendo
definido com base em critérios gerais da responsabilidade do governo da República, haverá que
encontrar recursos internos que permitam ampliar o número de estudantes que dela beneficiam
e, nos casos em que tal se justifique, aumentar o valor já atribuído. Este apoio pode ser substituído ou (preferencialmente) complementado por rendimento obtido através da prestação de
trabalho em serviços da Universidade. Obviamente, esta ação não invalida a necessária e justa
intervenção junto do governo da República, no sentido de estabelecer mecanismos de discriminação positiva e de apoio aos alunos em situação de fragilidade económica e risco de abandono
das instituições de ensino, que terão de passar, ainda que não em exclusivo, por apoio financeiro
adicional.

~
Considerando as conclusões acima apresentadas, entendemos que se justificam as seguintes
recomendações:
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(i)

Introduzir procedimentos de sinalização, aconselhamento e apoio aos alunos em situação e risco de abandono, articulando os Serviços Académicos e os SASUTAD, para
que os primeiros encaminhem para os segundos todos os que, por motivos predominantemente económicos, solicitem a anulação da matrícula. Esta articulação deverá
incidir, com especial atenção (e concomitante mobilização de recursos) nos alunos
inscritos no primeiro ano, atendendo a que o grosso do abandono (mais de 80%) se dá
entre os alunos que iniciam a sua vida académica.

(ii)

Envolver as direções dos cursos, em estreita articulação com os SASUTAD, tendo em
vista o acompanhamento/apoio aos alunos em dificuldades.

(iii) Articular com a Associação Académica a monitorização e a intervenção, considerando
a proximidade e influência que esta tem junto dos alunos.
(iv)

Elaborar e implementar um guia/manual de procedimentos, de forma a facilitar a intervenção e a monitorização do problema por parte dos diferentes intervenientes.

(v)

Apoiar financeiramente os alunos que, conquanto estejam acima do limiar mínimo
para beneficiar de apoio social, nomeadamente bolsa de estudo, têm um rendimento
pessoal e/ou familiar demasiado escasso para lhes permitir o prosseguimento de estudos.

(vi)

Dar prioridade e ampliar as possibilidades de prestação de trabalho na Universidade
aos alunos em dificuldades, garantindo que o valor pago é adequado à natureza da
função e as horas a ele dedicado não conflituam com as exigências básicas para o
sucesso escolar.

(vii) Apoiar a oferta de apoio psicossocial e o aconselhamento interpares através de programas de integração dos estudantes do primeiro ano, fora das iniciativas de iniciação
vulgarmente designados por praxes académicas.
(viii) Criar as condições para a implementação de um sistema de balcão único de atendimento aos estudantes, que realize a triagem dos casos sociais sinalizados, de forma
concertada, entre os Serviços Académicos e os SASUTAD.
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(ix)

Apoiar, em articulação com instituições financeiras, o acesso dos alunos a empréstimos bancários para prosseguimento de estudos.

(x)

Sensibilizar e envolver o governo da República, mormente a nível financeiro, no desenho de programas de ação contra o abandono escolar no ensino superior, em especial
nas instituições mais periféricas, como é o caso da UTAD.
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Anexos
Anexo 1. Inquérito por questionário aplicado aos alunos
Abandono Escolar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Estudo preliminar
Inquérito aos alunos em situação de abandono escolar na UTAD
Estamos a realizar um inquérito aos alunos em situação de abandono escolar na UTAD. O objetivo é estudar este assunto para compreender melhor a situação dos alunos e possíveis medidas
de apoio futuro, pelo que as suas respostas são muito importantes para a UTAD.
Este questionário é anónimo, estando assegurada a rigorosa confidencialidade das respostas.
As informações recolhidas serão utilizadas para fins estritamente estatísticos, não se fazendo
qualquer menção à identidade do inquirido no relatório e outros textos a elaborar pela equipa
de investigação.
A sua aplicação demorará cerca de 15-20 minutos.
Vila Real | 2014
Data
/

/2014

Inquiridor:

Questionário n.º

Forma de aplicação
Telefone
Presencial
Se presencial, indicar local:
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Identificação
1. Nome:
2. Idade:
3. Curso:
Causas do abandono escolar
4. Temos indicação de que terá abandonado os seus estudos na UTAD. Confirma?
		

Não

Sim

Se não confirma, isto é, se continua a estudar na UTAD, obter informação sobre a situação atual
e agradecer a disponibilidade para responder ao inquérito. Em todos os outros casos, completar
o questionário.
5. Ano que frequentava aquando do abandono: __________
6. Em que altura do seu percurso académico ponderou, pela primeira vez, abandonar a licenciatura na UTAD?
1º ano

2º ano

3º ano

          Anos seguintes/estágio   

7. Desde que colocou a hipótese de abandonar até que, de facto, consumou esse abandono
quanto tempo decorreu?
Menos de 3 meses

Entre 3 a seis meses

Mais de seis meses a um ano

+ de um ano

8. Quais foram os motivos que estiveram na origem do abandono? (máx. 3; tentar que o inquirido responda sem ajuda; se necessário sugerir possibilidades da lista abaixo)
8.1. despesas com os estudos
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8.1. dificuldades económicas pessoais e familiares
8.2. oportunidade de trabalho aliciante
8.3. insucesso escolar

8.4. a licenciatura não correspondeu às expectativas/desapontamento
8.5. problemas de adaptação a Vila Real e à vida académica
8.6. má qualidade das instalações, equipamentos e serviços
8.7. dificuldades de relacionamento com os docentes e outros profissionais da universidade
        problemas de conciliação dos estudos com o exercício de actividade profissional
        problemas de conciliação dos estudos com obrigações familiares (v.g., filhos pequenos)
mudança para outra universidade
Outras razões (indicar)

8.1. Referiu as despesas com os estudos e/ou as dificuldades económicas pessoais e familiares
como razões para o abandono:
Qual o peso dessas mesmas despesas nos rendimentos do agregado a que pertence?
Até 10%

Entre 11 e 20%

Entre 20 e 33%

+ de 33%

8.2. Referiu uma oportunidade de trabalho aliciante como razão para o abandono:
o que foi que o(a) atraiu mais nessa oportunidade:
salário

Oportunidade de carreira

Realização pessoal

Outro motivo (especificar)

8.3. Referiu o insucesso escolar como razão para o abandono:
Quais as causas, no seu entender, desse mesmo insucesso?
desmotivação e falta de empenho
falta de tempo para conciliar os estudos e outros afazeres (profissionais e familiares)
desinteresse pelos conteúdos programáticos da disciplina
problemas de adaptação a pedagogias seguidas
lacunas de aprendizagem prévias, nomeadamente no ensino secundário
Outras razões (indicar)
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8.4. Referiu o facto de a licenciatura não ter correspondido às suas expectativas como razão para
o abandono: O que esteve na origem do seu desapontamento?
informações e expectativas próprias inadequadas aquando do ingresso no ensino superior
escassa articulação dos conteúdos leccionados com o mercado de trabalho
poucas saídas profissionais
Outras razões (indicar)

8.5. Referiu os problemas de adaptação a Vila Real e à vida académica como razão para o abandono, especifique a que problemas se refere:
Adaptação a novos círculos de amigos
Défice de ofertas de determinados bens e serviços em Vila Real
Dificuldades de relacionamento com os colegas  
Violência e humilhação das praxes
Falta de apoio da associação e estudantes
Outras razões (indicar)

8.6. Referiu a má qualidade das instalações, equipamentos e serviços como razão para o abandono, especifique onde ela é mais evidente:
Residências
Alimentação
Acompanhamento dos serviços de ação social
Serviços académicos
Salas de aula
Equipamentos e serviços de lazer
Informática
Bibliotecas
Ensino
Outras razões (indicar)
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8.7. Referiu as dificuldades de relacionamento com os docentes e outros profissionais da universidade como razão para o abandono, especifique as causas dessa situação:
Incapacidade dos docentes para desenvolver um trabalho mais atento e ajustado às especificidades
dos alunos
Atendimento deficiente dos funcionários
Outras razões (indicar)

9. Que iniciativas ou ações tentou para evitar o abandono? (máx. 3; tentar que o inquirido responda sem ajuda; se necessário usar a lista abaixo)
Procurou emprego
Pediu dinheiro/apoio a familiares
Reduziu as despesas (alimentação, transportes, materiais escolares, lazer)
Pediu dinheiro/apoio a amigos
Pediu um empréstimo bancário
Pediu apoio aos Serviços Sociais da UTAD
Pediu apoio à Associação de Estudantes
Outras ações (indicar)

10. Foi influenciado ou aconselhado por alguém na sua tomada de decisão de abandonar a
UTAD?
		

Não

Sim

11. Se sim, por quem?
familiares

companheiro

amigos e colegas

professores

Outros (especificar)   

12. Alguém tentou dissuadi-lo de abandonar?
						Não

Sim
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13. Se sim, quem procurou dissuadi-lo?
familiares

companheiro

amigos e colegas

professores

Outros (especificar)   

14. O que tem feito desde que abandonou a UTAD?
trabalho

desocupado

     formação profissional  

ingressou numa outra instituição de ensino superior   

15. Como perceciona, retrospetivamente, a sua decisão?
acertada

inevitável

desajustada

evitável

Possibilidades de reingresso no ensino superior
16. Se ainda não reingressou no ensino superior, coloca a hipótese de fazê-lo a curto ou médio
prazo?
não

sim, mas não na UTAD

sim, inclusivamente na UTAD

17. Se sim na UTAD, que apoios entende serem necessários para o reingresso?
Aumentar o valor da bolsa
Acesso a atividade remunerada
Alojamento na residência universitária
Acesso a empréstimo bancário
Outros (indicar)

Caracterização pessoal
18. Ano que frequentava aquando do abandono:
1º ano
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2º ano

3º ano

19. Nº de matrículas: _______

     Anos seguintes/estágio

20. Tinha bolsa?
Não

Sim

Se sim, indicar valor:

		
			
			
		

21. País de nascimento:___________________________________________________________
22.
Nacionalidade:___________________________________________________________________________
23. Local de residência (concelho):___________________________________________________
24. Estado civil:
Solteiro

      Casado/união de facto   

      Divorciado/separado   

      Viúvo   

25. Nº de filhos/dependentes: ___________
26. Com quem vive?
Com os pais

Com outros familiares

Com companheiro

Outra situação (especificar)   

27. Durante o ano letivo estava deslocado da sua residência?
Não

Sim

28. Se sim, indicar:
Residência universitária
Quarto partilhado   

       Quarto alugado ind./ casa alugada partilhada com quarto individual   
Outra situação (especificar)  

29. Qual a distância em relação à residência? ______ km
Até 5 km   

      6 a 25 km   

      26 a 75 km   

      76 a 125 km   

      126 a 300 km   
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30. De que forma se deslocava habitualmente até à UTAD?
A pé

Transporte pessoal (automóvel, moto, bicicleta)

      +300 km   

      Transporte público   

Outro (especificar)   

31. Exerce alguma atividade profissional?
Não

Sim

32. Se sim, especificar: ___________________________________________________________
Duração semanal (em horas):
até 5

6 a 10

11 a 20

21 a 35

+35

33. Qual o rendimento mensal obtido nessa atividade (em média):________________________
34. Qual a profissão dos pais?
Pai

Mãe

35. Qual a situação dos seus pais face à profissão?
Pai
Ativo   

Desempregado

Reformado

      Baixa médica   

Desempregado

Reformado

      Baixa médica   

Mãe
Ativo   

36. Se algum dos seus pais está desempregado ou em baixa médica, qual nº de meses decorridos
desde o seu início:
Pai

Mãe

37. Quais são as habilitações literárias dos seus pais:
Pai
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Mãe

38. Qual é aproximadamente o rendimento mensal líquido do seu agregado familiar? _______ €
Até 1 SM

Entre 1 e 2 SM

Entre +2 e 4 SM

Entre +4 e 7 SM

+7 SM

39. Qual é a dimensão do seu agregado familiar: ______________________________________
40. Qual é o nº de filhos do agregado familiar em situação de dependência:______________________
41. O agregado familiar possui habitação própria?
Não

Sim

42. Qual é o tipo da habitação?
Moradia

Apartamento

      Outro (especificar)   

Qual é a dimensão da habitação (nº de quartos)? ___________
43. Quais são as suas fontes de rendimento (indique também o respetivo valor médio/mês)?
Fonte

Valor

Família (dinheiro)
Família (outros apoios: alimentação, comunicações, transportes, etc.)
Estado (subsídios e outros apoios, com exceção de bolsa de estudo)
Trabalho
Outras

44. Indique o valor das suas despesas dos últimos 6 meses na Universidade (média mensal):
Valor
Alimentação
Vestuário e higiene
Propinas, livros e outros materiais escolares
Transportes
Comunicações (inclui internet)
Lazer e outras despesas

Trajeto escolar
45. Quantos anos demorou para concluir os doze anos de escolaridade: 12 + n = ______________
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46.Qual a via de acesso/ curso frequentou no ensino secundário?
Curso científico-humanístico   
Maiores de 23

    Curso técnico-profissional   

Curso de ensino recorrente

47. Quais os seus motivos para frequentar o ensino superior universitário? (máx. 3; tentar que o
inquirido responda sem ajuda; se necessário usar a lista abaixo)
Obtenção de um grau académico
Obtenção de competências que permitam o acesso a uma profissão aliciante
Pressão familiar
Não conseguia encontrar um emprego
Acesso a um emprego bem remunerado
Permanecer como estudante
Sair de casa, libertar-se da tutela direta dos pais
Prazer em estudar e aprender
Manter as amizades e relacionamentos construídos na escola básica e secundária
Fazer novos amigos
Outros (indicar)

48. Quais os motivos que levaram a escolher a UTAD? (máx. 3; tentar que o inquirido responda
sem ajuda; se necessário usar a lista abaixo)
Por ser a melhor para o curso que eu queria
Por ser a única onde eu conseguia entrar
Por ser a única com o curso que eu queria
Por ter uma boa reputação académica
Por ter uma boa reputação em termos de vida social
Por ter boas instalações para atividades não-curriculares
Por ter sido recomendada pela família
Por ser perto da residência habitual
Pela informação e ações de divulgação que promoveu
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Por ter sido a que os meus amigos decidiram frequentar
Por ter boas instalações para atividades curriculares
Porque os seus diplomados obtêm bons empregos
Pelo custo das propinas

Por ter sido recomendada por amigos
Porque os seus diplomados têm prestígio social
Outros (indicar)

49. Que motivos levaram à escolha do curso que frequentou? (máx. 3; tentar que o inquirido
responda sem ajuda; se necessário sugerir usar a lista abaixo)
Por proporcionar boas saídas profissionais/bons salários
Por ser fácil
Por permitir conciliar com o trabalho
Por ter prestígio
Por influência/recomendação familiar
Por recomendação de amigos
Por ser interessante/realização pessoal
Por ser inovador
Outros (indicar)

50. Em que lugar (opção) estava o curso que frequentou? _______________________________
51. Se não foi a sua primeira opção, qual é o curso que preferia? ______________________________
52. Qual o tempo dedicado ao trabalho escolar (estudo, trabalhos, pesquisas, aulas – em média,
em horas por semana)?
Se estudante a tempo inteiro:
até 5

6 a 10

11 a 20

21 a 35

+35

21 a 35

+35

Se trabalhador estudante:
até 5

6 a 10

11 a 20

Agradeço a sua disponibilidade e colaboração, que é preciosa para a UTAD.

FIM
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Anexo 2. Guião de entrevista aplicado aos alunos
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Dimensões

Questões

Caracterização pessoal

- Idade
- Naturalidade
- Escolaridade

Caracterização socioeconómica e geográfica

- Contexto de origem: características do território
- Agregado familiar: configuração, capital escolar e ocupações profissionais
- Rendimentos da família e do entrevistado
- Percepção do próprio sobre a influência das características do contexto geográfico e familiar no seu trajeto académico  

Trajeto escolar

- Elementos mais marcantes do ensino básico e secundário (v.g. Relações com a comunidade escolar, aproveitamento, processo de encaminhamento vocacional após o 9º ano)
- Processo de seleção da universidade e do curso: circunstâncias, razões
e perspetivas
- (Des)Adaptação ao lugar e ao contexto académico
- Orçamento mensal

Abandono escolar

- Principais constrangimentos com que se deparou no ensino superior
- Quando e em que circunstâncias começou a ponderar o abandono
- Experiências e narrativas: como viveu o processo e o que contou aos
pais e a outras pessoas

Possibilidades de retorno à
Universidade

- O que fez desde que interrompeu o trajeto académico
- Perspetivas de retomar o trajeto académico
- Em que medida a UTAD o poderia ajudar no regresso aos estudos

Anexo 3. Entrevistas a alunos
Entrevista 1.

E1: Disse que esteve cerca de um ano sem estudar?

Dia 25 de Junho de 2014, Celorico de Basto, mulher, 20

A: Sim…

anos.

E1: Perdeu um ano?
A: Não, não. Eu nunca reprovei. Eu é que parei, mesmo

E1: Antes de se iniciar com a gravação, estava a dizer-me

para ver se arranjava trabalho, mas não consegui. Aqui

que só esteve em Vila Real...

é difícil.

A: Um mês mais ou menos.

E1: Vive com os seus pais?

E1: Só um mês?

A: Sim.

A: Sim.

E1: Vivia na altura com os seus pais?

E1: Já agora, foi a primeira [pausa muito breve] escolha?

A: Sim.

Vila Real, UTAD e o curso?

E1: O que é que eles fazem? Qual é a profissão?

A: Ahh… eu na primeira fase entrei no Porto, mas não era

A: O meu pai é padeiro. A minha mãe está numa, acho

o curso que eu queria e então concorri à 2ª fase para Vila

que aquilo… posso dizer que é uma ocupação, nunca con-

Real, mas isso foi a segunda opção. Eram as duas em Vila

segui explicar muito bem. Aquilo é da Câmara, mas ela

Real, mas não sei se o curso era a primeira ou a segunda

como estava desempregada… durante um ano esteve lá...

opção, acho que era a segunda.

E1: Na ocupação?

E1: O curso era ou foi?

A: Sim.

A: Bioquímica.

E1: Mas o seu pai, é um negócio por conta própria?

E1: Bioquímica… mas era o curso que realmente preten-

A: Não, é empregado.

dia? Ou a área que realmente pretendia?

E1: Filha única?

A: Eu pensava que sim, mas depois quando entrei… não

A: Não, tenho um irmão mais velho que também está a

era bem aquilo… também ajudou a que eu saísse.

estudar.

E1: Mas não era bem aquilo? Porque é que…? Quais eram

E1: A estudar...

as expectativas acerca do curso?

A: Também paguei eu [riso curto e um pouco sonoro].

A: Em termos das cadeiras do curso pensei que era tudo

E2: Está a estudar onde?

mais à base de química e depois tinha muita física e

A: Sim, em Bragança.

assim, e eu nunca me dei muito bem [sorriso sonoro e

E2: Em Bragança?

curto].

A: Sim.

E1: Ah…

E2: Isso também são mais despesas…

A: Depois também entrei na segunda fase. Já estava um

A: Pois…é tudo.

bocado perdida [abranda o ritmo do que está a dizer]. Já

E1: E… quer dizer para todos os efeitos, em termos de

tinha parado um ano. De resto…

rendimento do agregado… é sobretudo o pai?

E1: Quais foram as outras escolhas, em termos de cursos,

A: Sim.

as outras hipóteses?

E1: E o rendimento da mãe?

A: Também foi lá, Genética.

A: A minha mãe agora o que recebe vai todo para o ban-

E1: Na UTAD?

co. Porque nós, nós não, eles compraram uma casa, mas

A: Sim. E Farmácia, no Porto.

pediram dinheiro ao banco e agora estão a pagar.

E1: Mas, entre estas três áreas – Farmácia, Genética e

E1: Claro, claro….

Bioquímica – aquela que correspondia mais, pelo menos,

A: Ou seja, fica o dinheiro do meu pai… as contas, comida

com as expectativas iniciais, mais fortes, era Bioquímica?

e isso tudo.

A: Sim. E Farmácia. Genética já não tanto.

E1: Claro. E o seu irmão é mais velho?

69

70

A: Ele já tirou a licenciatura, agora está a acabar o mes-

maratas são para esse tipo de situações urgentes. Não é

trado. E na altura, portanto, este ano não fui, como vi

para um mês, mas apenas para alguns dias. A camarata

que era muita despesa. Eu recebia a bolsa, não é, mas

para um espaço de um mês contém 5 ou 6 beliches, mas

como estava no início ainda não tinha recebido. E como

garantimos as situações mais urgentes.

ele estava a terminar o mestrado preferi sair eu e esperar

E1: Não tinha essa informação?

mais um bocado, para ele acabar o curso dele e gastar eu.

A: Não. Eu também não perguntei, lá está...

E1: Mas era mesmo impossível para os seus pais?

E1: Pois… e os seus pais quanto à desistência? Estava a

A: Sim.

pensar desistir?

E1: Suportar as despesas dos dois no ensino superior?

A: Eles não queriam, não é. O meu pai até ficou um pou-

Colocou-se mesmo essa hipótese de um ou outro, é?

co chateado, mas no meu ver era melhor. Acho que era

A: Sim, sim. Os meus pais viam que arranjavam pedir a

injusto para o meu irmão, depois ele estar a passar difi-

alguém mas eu não quis. Para eles, pronto, a casa onde

culdades. Ele está no último ano, preferi esperar que ele

eu estava pagava 100 euros para as contas. Também pro-

acabe para depois fazer as coisas com mais calma.

curei um acordo assim… é pouquinho não é, é barato.

E1: O que ele disse?

Mas como não tinha dinheiro nenhum de lado, como não

A: Ficou um bocado triste, por eu ter vindo embora.

consegui arranjar dinheiro nenhum de lado, os meus pais

E1: E a sua mãe?

deram-me para a casa, mas depois para comprar comida

A: Também, porque eles ficaram com aquela ideia que eu

e assim eles andavam mais apertados, e eu preferi sair.

vim embora por causa deles. E não foi bem, também aju-

Porque tinha lá amigas, mas já tinham os quartos todos

dou mas foram também outras razões. Depois a minha

cheios e depois na residência também me informaram

avó também ficou acamada…e a minha mãe…

que estava cheio, que teria que ir esperando. E então…

E1: A sua avó?

não deu para esperar. Tive mesmo que sair.

A: Mãe da minha mãe.

E2: [Explicação da situação.] As residências têm um de-

E1:Mora convosco, não?

terminado número de vagas. Normalmente, o aluno na

A: Agora está lá em casa, porque ninguém queria tomar

primeira fase consegue colocação imediata, mas na se-

conta dela, não é, e então eu também vim…

gunda poderá já não se conseguir. Depois é uma questão

E1: Isso também acabou por influenciar?

de dia. Temos mais de quinhentos para todos os alunos.

A: Sim, sim.

Quando chegam… há já alunos que estão de anos an-

E1: Já agora, conseguiram uma pessoa? Ou é o Estado

teriores. No início do ano podemos ter cento e muitas

que toma conta dela?

camas vagas. Quem chega à primeira fase ocupa tudo

A: Agora é o meu pai, porque tinha mais jeito.

até encher… depois… os alunos também vão saindo, vão

E1: Hum…

criando o grupo de amigos, alugam apartamento ou na

A: Agora é o meu pai também… já lhe ensinei, porque ela

segunda fase vão para outra instituição. Ainda que tenha

tem sonda, coisa para respirar.

que insistir um bocadinho, seja para onde for, convém

E1: Certo…

depois… quer vá para o Porto, depois contactar os nossos

A: E iam [os enfermeiros] nos primeiros dias lá casa. O

serviços para saber se tem lugar ou não.

meu pai trabalha à noite e dorme de manhã, a minha

E1: Você não chegou na altura a recorrer aos serviços e a

mãe trabalha durante o dia e os enfermeiros só podiam

expor a sua situação?

ir lá de manhã e era eu que tomava conta dela e eles

A: Não. Eu por acaso não [sorriso sonoro].

explicavam-me a mim. Agora o meu pai e a minha mãe já

E1: Mas, porque motivo?

sabem tomar conta dela, já é mais fácil.

A: Eu acho que acabei por pensar que aquela era a me-

E1: Mas na altura, se não tivesse sido o seu cuidado,

lhor decisão, que era melhor eu sair.

como os seus pais iriam resolver esse problema da sua

E2: Em último caso haveria sempre vaga. Nós temos…

avó? Teriam de contratar alguém?

neste momento, por exemplo, temos camaratas… as ca-

A: Acho que sim.

E1: E acabava por ser uma despesa também, não é?

ta, também ajudou.

A: A reforma da minha avó é pouquinha. Eu não sei ao

E1: Mas imagino que, se calhar, atendendo à situação do

certo mas dá mesmo para a medicação, ela é diabética,

agregado familiar, deveria beneficiar daqueles escalões

para as fraldas, ela usa fralda, e ainda às vezes não chega.

de apoio, que existem no ensino secundário.

E1: Ou seja, mesmo que você tivesse apoio, possibilidade

A: Eu tive…

de continuar, depois havia essa situação da sua avó que

E1: Não sei qual será porque isso depende de muitos fa-

teria alguma interferência, não é?

tores.

A: Sim…

A: Eu tive o B no 10º e 11º, no 12º ano não tive nenhum,

E1: E como a região não tem oferta de trabalho…

não sei porquê. Depois fui à segurança social e eles disse-

A: É muito difícil aqui!

ram por causa do abono.

E1: É?

E1: Do abono da família?

A: No primeiro ano, acabei o 12º ano e decidi parar um

A: Acho que sim. Eu deixei de receber.

ano para ver se arranjava um part-time ou assim, mas

E2: Deixou de receber do abono de família?

não arranjei nada. Depois andei a fazer umas promoções,

E1: O de apoio?

para não estar parada, mas também ainda não está dar.

A: Depois na escola não tive direito.

Entretanto, este ano arranjei para o lar. Estive no lar três

E2: O apoio da escola depende do abono.

meses, a fazer férias de umas senhoras, também só em

A: Sim, pelo menos foi o que eu percebi. Depois eu fui lá

part-time. Agora também estou uns dias no centro de

e eles disseram que…

abate.

E2: Perdeu o abono e depois perdeu o outro.

E1: No centro de abate? A abater o quê?

E1: Na altura o seu pai e sua mãe trabalhavam?

A: A abater carros. Eu estou lá, quando o patrão não está,

A: A minha mãe acho que não.

eu estou ao balcão. E limpo as casas de banho.

E1: Já agora, o emprego do seu pai tem sido mais ou me-

E1: Mas são tudo ocupações…

nos sempre esse, mais ou menos estável?

A: sim…

A: Sim, já há vinte e tal anos.

E1: informais praticamente?

E2: O da sua mãe é que é mais instável?

A: Sim…

A: A minha mãe trabalhou numa fábrica, que foi à falên-

E1: Uma ocupação mais formal com contrato nunca teve?

cia, e teve 4 a 5 anos sem trabalhar.

A: Não.

E1: Em termos de rendimentos, não é preciso dizer con-

E1: Este tipo de rendimentos destina-se sobretudo a quê?

cretamente, mas são rendimentos, do seu pai, na or-

A: A juntar algum, para quando estiver mais segura, en-

dem…?

quanto não vier o outro tenho aquele dinheiro, para me

A: Um pouco mais que o ordenado mínimo.

alimentar direito, tenho aquele dinheiro para me orien-

E1: Um pouco mais. Mas não muito mais?

tar.

A: Sim… há vinte e tal anos que eles não aumentam.

E1: Claro. É sobretudo com esse objetivo?

E1: Não aumentam?

A: Sim. Está todo de lado para isso.

A: Não. É assim, lá… no caso dele dão-lhe o pão. Já é uma

E1: Em termos de trajeto escolar, olhando para trás,

ajuda e tudo, o meu pai custa-lhe, mas eles não aumen-

como se define como aluna? Foi um trajeto regular, um

tam. E também trabalha em Mondim, vai e vem todos

trajeto com alguns percalços?

os dias, e depois também quase metade do que ganha

A: Foi regular, foi normal. Fiz tudo dentro…

vai para combustível. O meu irmão também está a esta-

E1: Não reprovou?

giar, mas também vai de carro, vai e vem, também gasta

A: Não.

combustível.

E1: E em termos de apoios sociais no secundário?

E1: Está a estagiar? Em Bragança?

A: Tive bolsa de mérito, mas só soube no último ano que

A: Não, aqui… aquilo pertence à Câmara, mas aquilo está

tinha direito a ela. E foi durante o ano. Depois tirei a car-

um bocado mau…
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E1: Claro. O trajeto profissional da sua mãe não foi tão

nesse trabalho durante tantos anos e a sua mãe, imagino

estável, digamos assim, como o do seu pai, não é?

que de facto não seja uma zona com muitas oportunida-

A: Exato. Ela antes trabalhava perto de casa, depois é que

des, e agora esteja pior de acordo com o contexto. Você

começou a vir para aqui e como temos a minha avó as-

quando é que começou a procurar trabalho? Para articu-

sim, ela gosta sempre de vir a casa e também… não há

lar com os estudos?

autocarros aqui.

A: Eu, no ano passado… eu mais ou menos 4 anos tra-

E2: Ela trabalhou durante muitos anos nessa fábrica?

balhei no verão, mas foi só um mês, numa cabeleireira.

A: Sim, para aí 20 anos, também.

E1: Numa cabeleireira? Na altura estava em que ano?

E2: E era de quê?

A: No 9º ano.

A: Era têxtil.

E1: 9º ano. Era muito jovem…

E1: E o salário…

A: Para não pedir dinheiro aos meus pais. Correu tudo

A: Agora ou antes?

bem, dentro da normalidade. Depois consegui conti-

E1: Uma noção do valor do salário… é também mais ou

nuar… não parei até ao ano passado. Para os cafés pe-

menos a nível do salário mínimo, como o do teu pai?

diam experiência… eles mudavam de mês a mês, mas

A: Ela tem mesmo, acho eu, o salário mínimo. Eu não te-

eu... depois disseram que ia abrir uma fábrica de calçado

nho a certeza, porque ele vai logo para o banco, vai todo

e eu inscrevi-me, não é, e fui falar com a responsável pelo

para pagar a prestação da casa, o seguro da casa…

assunto, e perguntei. E por acaso surgiu na conversa ela

E1: E os seus pais, em termos de formação escolar, que

dizer ir para o lar fazer as férias de umas senhoras, mas

habilitações académicas têm?

eram só umas horas. E fui. Entretanto, fui conjugando

A: Ela tem o 7º ano.

com as horas no centro.

E1: Estiveram sempre por aqui? Nunca ponderaram emi-

E1: Ainda continua lá, então?

grar?

A: Não agora só estou ali [no centro de abate].

A: Ela sim, mas eu ainda não era nascida… já vai há muito

E1: O que vai resultando com esses biscates já dá para

tempo.

constituir um pé-de-meia, para depois regressar aos es-

E2: Chegaram a emigrar?

tudos? Ou para regressar com mais segurança?

A: Não, não. O meu avô faleceu, ela ficou mais por aqui

A: Ora, no fim deste mês e o próximo, dá pelo menos

por causa da minha avó.

para pagar as propinas.

E1: E em relação ao apoio paterno… Não sei se existe

E1: Quanto isso dá?

esse apoio?

A: 1000 a 1200€ mais ou menos, o que fica... vou ganhar

A: Não, não tenho. A minha avó paterna também recebe

50, outras vezes 300, mas com o combustível gasto o di-

pouquinho e mora sozinha. Às vezes mal para ela tem.

nheiro.

E1: Porque há famílias cuja atividade era a agricultura…

E1: Tem carro?

têm aqui algumas propriedades?

A: Tem o meu irmão. Ele empresta-mo.

A: Não, nenhumas.

E1: Entretanto, o que os seus pais foram dizendo, a pro-

E1: Então, não existe a possibilidade de complementar os

pósito dos estudos? Quer por um lado da interrupção,

salários com os produtos da agricultura, com a atividade

não sei se voltou a tocar no assunto, quer por outro lado

agrícola…?

do regresso. O que é que eles vão dizendo?

A: O meu pai ainda vai fazendo lá em casa, mas a casa

A: Não sei. De vez em quando perguntam, não estás ar-

não tem muito terreno. Nós fazemos uns cantinhos, mas

rependida? Quando chego do trabalho aqui a casa. E eu

é coisa pouca… mas já ajuda, só que não é muita coisa.

digo que não. Tive pena, mas assim fico mais descansada.

E1: … muito significativo?

E, claro, quero voltar, para o ano, se puder… agora já não

A: Exato.

estás, já não tens desculpa como não estar lá. Agora va-

E1: Claro. Imagino, estar a olhar para a história dos seus

mos ver para onde vou.

pais, de facto o seu se manteve sempre nesse emprego,

E1: Agora estava aqui a imaginar… vamos supor que o

curso tinha correspondido mais às tuas expectativas,

sempre é fácil seguir essa prioridade porque eles às vezes

achas que tinhas desistido na mesma? Podia ser even-

também concorrem tarde no prazo, até 30 de setembro.

tualmente do curso, apesar das dificuldades, mas o curso

Nestes é difícil os resultados saírem antes. É isso, contac-

também não “não correspondeu ao que esperavas”…

tar os serviços, para nós avaliarmos a situação. Caso já

A: Exato.

tenham existido outros apoios vamos encaminhar para

E1: Tinha demasiada física, não é?

outro setor. Outro pessoal, eventualmente o SASUTAD,

A: Pois… mas eu acho que, se tudo à volta, tirando o cur-

os apoios da bolsa de estudo, mas até outros locais, por

so, estivesse direitinho, acho que acabava por ficar.

exemplo dentro da segurança social, como seria o caso,

E1: É?

até a própria autarquia. Há autarquias que também atri-

A: Sim, porque eu já estava a adaptar-me, já conhecia os

buem bolsas de estudo.

colegas.

E1: Não tinha conhecimento deste tipo…

E1: Essa ideia de fugir às suas expetativas e dos recursos

E2: Mas não muito… também só atribuem quando nós

também…

não atribuímos. Mas também é uma solução. Também

A: Foi tudo junto.

há outras soluções…, depois também fica sempre ao cri-

E1: Foi tudo junto, não é? Mas se calhar se parte do curso

tério do aluno os empréstimos bancários específicos para

correspondesse às expetativas, aí já a decisão era mais...

estudantes de ensino superior. Depois, as pessoas têm

se o curso correspondesse às suas expetativas?

que ponderar se é melhor ou pior e se se adaptam bem à

A: Acho que não.

situação. Posso falar das propinas? O valor das propinas

E1: Não desistia?

afetou a sua decisão à candidatura ao ensino superior?

A: Não, acho que, fosse o curso que fosse, não continua-

A: Não

va.

E2. Ou seja, decidiu ir para a UTAD, independentemente

E1: Desistia na mesma?

do valor das propinas?

A: Acho que sim. Esperava mais um ano. O curso é que

A: Sim.

também ajudou.

E2: Ou quando fez a pesquisa UTAD ou Bragança, se pes-

E1: Claro. A influência de uma série de fatores que não

quisou por exemplo o valor das propinas?

deixaram grande…

A: Não.

A: Exato.

E1: Mas tinha uma ideia do valor?

E2: Quando entrou para a UTAD tinha noção dos valores

A: Sim.

de propinas que tinha que pagar?

E1: Mas isso acabou por não interferir na escolha da uni-

A: Sim. Eu tinha lá amigas e pensei que até conseguisse

versidade?

um quarto a dividir, que ficasse mais barato, do que se

A: Não. Na primeira fase também concorri para a UTAD,

fosse para a residência, mas depois não consegui. Como

por ordem, mas foi aceite a entrada no Porto, porque eu

a bolsa… eu também não me inscrevi logo para a bolsa,

também tenho lá uma tia, tenho qualquer coisa facilita-

não é…

da. Mas, pronto, como em Vila Real as casas são mais ba-

E2: Claro.

ratas e o curso no Porto não era de todo o que eu queria,

A: Só fiz em agosto, mas como o resultado demorou a

tentei na segunda fase para Farmácia e Genética, que eu

sair…

conseguia, tentei logo para Vila Real, que eu sabia que

E2: Aí podia ter passado pelos serviços de ação social,

era mais ou menos igual e era mais barato do que em

expor a situação, mesmo que não seja no atendimento,

outros locais.

pede para falar com um técnico e expor a situação. Há

E2: Chegou a ir lá frequentar alguns dias?

uma ordem cronológica que nós temos que seguir na

A: Não, não frequentei.

avaliação dos processos, mas depois cada caso é um caso.

E2: Não frequentou dia nenhum… Foi lá fazer a matrícula

Nós normalmente também damos prioridade aos alunos

e veio-se embora?

que estão na residência, na avaliação dos processos. Nem

A: Exato.
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E1: Foi simplesmente meter-se num curso, sem motivo

que já tivessem frequentado o curso? Não…

imediato? A propósito de outros cursos, ainda no secun-

A: Não. Por acaso, vi… fiquei… gostei não quis estar a…

dário não houve… fez o secundário em Celorico? Não

E1: Pesquisar mais…

teve qualquer tipo de encaminhamento vocacional?

A: Não.

A: Fizemos aqueles testes

E1: Pois. É que às vezes imagina o pessoal com o nome da

E1: De aptidões?

cadeira que não deve ficar com a ideia do conteúdo, não

A: Daqueles com a psicóloga.

é? Se bem que, passa a possibilidade de atribuir as súmu-

E1: Psicotécnicos, não?

las das cadeiras… aí já fica com uma ideia mais crescida.

A: Sim. Mas eu já sabia o que queria, mas lá está… eu

Mas não é o seu caso, não é?

quando concorri para o Porto, por exemplo, era para ter

A: Por acaso não vi. Na altura… quando escolhi o curso,

pelo menos uma vaga lá, caso na segunda fase não con-

vi e pronto.

seguisse entrar para nenhum.

E2: Em relação aos apoios? Também chegou a pesquisar

E1: Claro.

alguma coisa na internet? Nos sites da ação social?

A: Talvez depois mais para a frente ser transferida para

A: Não, porque para aceder à bolsa…

outro curso. Portanto, eu queria estar segura. Mas como

E2. …também já sabia, do seu irmão, mais ou menos…

na segunda fase entrei para Vila Real e o curso era mais

A: Exatamente. Como o meu irmão fez e…

ou menos parecido com o que eu queria, fui para Vila

E2: e é a mesma coisa… ele lá está na residência de estu-

Real. Mas era essa área que eu queria.

dantes, em Bragança?

E1: Já fez o secundário… relativamente cedo já sabia o

A: Não, agora trabalha na faculdade…

que queria?

E2: … está em estágio, não é?

A: Sim.

A: É.

E1: E porquê essa área? Gosta pessoalmente ou mais,

E2: Sobre o apoio da ação social. Tem um irmão no ensi-

partindo do princípio que terá maior probabilidade de

no superior e já sabia…

sucesso de inserção no mercado de trabalho?

E1: Ainda que acabava por não ter um conhecimento

A: Não, gosto da área.

muito detalhado daquilo poderia recorrer em caso de

E1: À exceção da física?

urgência...

A: Pois.

A: Não, porque o meu irmão não precisou de recorrer...

E2: Depois em termos profissionais para o futuro, tem

conseguiu aguentar.

assim alguma coisa em vista ou…?

E2: Em relação à urgência, conseguiu soluções… manter-

A: Eu gostava de trabalhar numa farmácia ou num labo-

-se no ensino superior. No seu caso, poderíamos… assim

ratório.

por vezes nós conseguimos solucionar os problemas dos

E1: A perspetiva já está mais ou menos encaminhada. E já

outros, outras vezes não. Temos… por exemplo, nós ago-

agora, no processo de seleção dos cursos e das universi-

ra também temos alunos a trabalhar para nós, a traba-

dades, procurou ver na internet ou noutro tipo de fontes

lhar nos bares, nas cantinas, nas bibliotecas. Colaboram

a estrutura curricular do curso? No caso de Bioquímica

connosco e recebem um determinado montante por

de Vila Real?

hora e recebem também refeições. Pode ir aos serviços

A: Sim, eu vi, mas por exemplo eu pensei que ia ser outra

de ação social da UTAD e inscreve-se. Chama-se Fundo

coisa… pronto eu acho que vi Biofísica, pensei que ia ser

de Apoio Social e é uma bolsa de colaboração. Para além

mais biologia do que física. E depois saiu mais física do

das bolsas de estudo, fazem a candidatura on-line. As

que biologia.

candidaturas são nacionais, as regras são iguais em todo

E1: Mais biologia…

o país, os critérios são exatamente os mesmos. E temos

A: Também não sabia o que se ia falar nas cadeiras.

estes apoios que são específicos dos serviços de ação so-

E1: Claro! Mas quer dizer, você só viu a estrutura curricu-

cial da UTAD.

lar da cadeira, não é? Não procurou até junto de colegas

E1: Os alunos prestam colaboração com determinadas

atividades da universidade?

se calhar não será muito mais do valor da bolsa do irmão.

E2: Tem duas componentes. Uma é a bolsa de colabora-

É uma previsão… tentamos acelerar e encaminhar para a

ção: trabalha para a UTAD, recebe um determinado mon-

residência… e depois… outro tipo de apoios… há a bolsa

tante e recebe também refeições. E temos um subsídio

de colaboração, tentamos saber se a Câmara de Vila Real

de emergência, um montante em dinheiro, só para alu-

atribui algum apoio...

nos que não bolseiros pela DGES e os critérios são mais

E1: Mas, faria sempre com bons olhos essa bolsa de co-

praticamente os mesmos, com exceção da capitação que

laboração?

é ligeiramente superior. Aqueles que vêm o seu proces-

A: Sim. Por acaso já tinha ouvido falar…

so indeferido na DGES por excesso de capitação podem

E1: Porque é que na altura não…, porque imagino que

ainda receber mais este apoio. Este apoio é com verbas

nos serviços sociais… quase nas primeiras coisas em que

próprias da UTAD. Estes apoios vão aumentar no próximo

se pensa, não é? Imagino eu, não sei… não chegou a…

ano.

A: Não, porque, lá está, a questão da minha avó também

E1: Tem conhecimento?

foi…

E2: Mas isto só surgiu… o subsídio de emergência só sur-

E1: Claro, claro…

giu em dezembro.

A: Acho que não dava… pensei no dinheiro…

E1: Mas a bolsa de colaboração já existe há…

E1: Pois…

E2: …muitos anos.

A: Não pensei mais nada… na altura…

E1: …tal como existe em muitas universidades.

E1: Pois, claro, claro. A situação era um puzzle um bocado

E2: Sim, sim..

complexo e ao fim ao cabo… nem chegou a levantar essas

E1: Mas, tem conhecimento destas possibilidades?

hipóteses.

A: Da bolsa de colaboração já tenho ouvido falar.

E2: Quando fez a matrícula, no local da matrícula, num

E2: O melhor é dirigir-se aos serviços de ação social e

edifício branco, grande – no caso a biblioteca da UTAD,

pede para falar, por exemplo, com um técnico ou um

não chegou a passar por um balcão verde? Onde estavam

assistente social. Nós fazemos uma avaliação do estado

uns colegas a falar sobre a ação social, bolsas, alojamen-

socioeconómico do seu agregado familiar e da sua situa-

to, etc. Não se recorda?

ção, do seu percurso específico, e depois tentamos enca-

A: Sim, sim. Acho que eles até me deram um papel.

minhar para aquela situações, ou internas ou externas.

E2: Um desdobrável verde?

E1: Teve algum contacto com os serviços de ação social?

A: Sim. Se não me engano, mas não tenho a certeza.

Acha que se tivesse dirigido aos serviços sociais, levan-

E2. Em princípio sim. Nós estávamos lá com um balcão,…

tado este tipo de possibilidades… ainda teria ponderado

a ação social escolar, os apoios que nós prestamos e es-

melhor a desistência? Ou a insatisfação com o curso aca-

tamos a distribuir esse desdobrável onde tem os apoios

bava por falar mais alto?

onde prestamos. Aí, não é o local ideal para expor a situa-

A: Não, se eu tivesse… lá está, se estivesse bem econo-

ção,… nesse dia se calhar também não estava a pensar

micamente… se tivesse algum de lado ou esses apoios,

desistir?

acho que ficava.

A: Pois…

E1: É…

E2: Depois fez contas… se calhar a decisão veio mais tar-

E2: Pois é… aí o que podemos fazer é tentar acelerar um

de. Aí, era para saber se tinha passado por lá,

bocadinho o processo de atribuição da bolsa de estudo.

A: Sim, sim!

Se calhar, dar-lhe já uma previsão… essa previsão tam-

E2: Porque às vezes há essa falha. São muitos alunos e

bém pode obter por exemplo no site da DGES. Tem lá um

pode falhar algum.

simulador, mas se calhar já tem a previsão, semelhante à

E1. Confusão naqueles momentos, não é?

do irmão. Mais ou menos dependendo do valor da bolsa

E2: O balcão está lá, não é? Há o balcão, o aluno tem que

dele, será semelhante ou ligeiramente superior, porque

passar por ali. Agora, também se pode passar pelo aluno

a propina da UTAD é ligeiramente superior à do IPB, mas

sem ser atendido… às vezes há essa falha, costumámos
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até colocar quando vão ao SAS e perceber se houve ali

E2: Para a de Codessais?

algum aparte, porque é que não foi atendido. Eu penso

A: Sim.

que deve ter sido atendida, pelo menos na segunda fase

E1: E a alimentação?

são menos alunos e é mais fácil falar com toda a gente.

A: Era bom até.

A: Pois…

E1: Era?

E2: E está lá gente.

A: Sim, e era barato.

A: Falei, falei… mas isso já foi com a associação, eu falei

E1: Mas, imagino que não existam situações perfeitas. Há

com o Mário.

algum aspeto relacionado com equipamentos, eventual-

E1: Chegou a ir à Associação Académica?

mente até docentes, infraestruturas, serviços, que acha

E2: À Associação de Estudantes?

que poderia ser melhorado, ou que eventualmente cha-

A: Sim.

mou a sua atenção pela negativa?

E1: Nesse dia das matrículas?

A: Não me lembro assim nada de negativo. Até as salas

A: Sim, no dia das matrículas.

para mim estavam bem, agora isso depende de cada um.

E1: Mas, na altura que ponderou de facto de desistir

Não vi nada de negativo.

não…?

E1: Disse que foi para a UTAD, não conhecia a instituição

A: Não, não pensei.

e muito pouco a cidade, não é? Mas disse-me que conhe-

E1: Não esgotou muito as possibilidades, não é?… De

cia pessoas, não é? Que já estavam lá.

facto o quadro não era muito animador, pelo que disse.

A: Sim.

Esteve em Vila Real quanto tempo?

E1: E o que é que essas pessoas lhe diziam da Universi-

A: Um mês.

dade, da cidade? Isso também terá contribuído para que

E1: Como é que foi? Já conhecia bem a cidade? Já tinha

tenha ido para lá?

estado na Universidade?

A: Também.

A: A cidade conhecia só a parte do shopping, mais nada.

E1: Tinha lá amigos?

Mas conhecia pessoas que já estavam lá. Na Universida-

A: Sim, sim. Elas falavam bem de lá e eu gostei. Diziam

de nunca tinha lá ido. Nem sabia onde era.

que eram muito acolhedores e na faculdade tinham mui-

E1: E, qual foi a primeira… quais foram as primeiras im-

tas ajudas, até mesmo a nível de professores e tudo. Mas

pressões?

também só tinha lá 3 raparigas, mas só falava mais com

A: Eu gostei, porque em Vila Real são todos muito acolhe-

uma… mas só que lá está, estava mais distante, mesmo

dores, mesmo os doutores da praxe.

quando queria destes assuntos eu estava numa casa so-

E1: E os colegas?

zinha.

A: Sim. Eram muito simpáticos e a dizer que se tivesse

E1: Estava sozinha?

alguma dúvida para tirar e assim, mas pronto. Lá estava

A: Pois, ainda para mais.

tudo bem, mesmo em termos de…

E1: Claro. Mas essa sua amiga é também daqui de Celo-

E1: …campos, os professores, os equipamentos, a biblio-

rico?

teca, que ideias é que tem…?

A: De Celorico.

A: Eu gostei… é assim, a biblioteca só cheguei a ir lá, pron-

E1: Já conhecia do secundário?

to, mas salas, equipamentos e as exposições que tinha lá

A: Sim, sim, desde o 10º. Está em Ciência Alimentar, acho

no pavilhão, na escola…

que é isso.

E1: Será no museu de geologia, não?

E1: Pessoalmente essa transição para a universidade

A: não, ao longo do corredor… animais com mutações.

como é que a viveu? O facto de estar sozinha…

Assim por exemplo uma… acho que era uma cabra… que

A: Pronto, o estar sozinha não ajuda muito, não é, mas

tinha 6 patas. Achei interessante.

também passava a tarde quase sempre com os colegas

E1: Almoçava e jantava em que cantina?

da praxe, com os doutores e assim. Então a primeira se-

A: Nós íamos para uma residência.

mana é sempre… então fui conhecendo… depois de pas-

sar mais tempo na faculdade.

dos serviços sociais?

E1: Na praxe correu tudo bem?

A: Quando eu já tinha vindo, houve um doutor que man-

A: Sim, até era divertido.

dou mensagem e falou para ir lá…

E1: Foi obrigada ou porque gostou?

E1: Aos serviços sociais?

A: Porque gostei.

A: Sim. Que até me acompanhava lá, se eu não soubesse

E1: É?

onde era, mas só que eu já não…

A: Sim

E1: Pois, já não…

E1: Essa sua amiga imagino que estivesse na praxe?

E2: Há alunos mais velhos que vão lá com os alunos do

A: Também ajudou. Estava na praxe. No início não se co-

primeiro ano.

nhece ninguém, e há aquela vergonha, mesmo que eles

A: Sim. O doutor ofereceu-se para ir comigo.

mandam fazer alguma coisa, uma pessoa tem vergonha,

E1: Os alunos mais velhos, imagino eu, podem desem-

mas acho que é até bom para conhecer os outros… por-

penhar um papel importante nestes processos, não é? A

que se não fosse a praxe, as pessoas ficavam um bocado

questão aqui dos pares é relevante, ou seja, ser um par,

caladas… e era ir à faculdade, às aulas e ir para casa.

também aluno lá, acho que pode ser um intermediário

E1: A decisão em concreto de desistir foi algo que se ar-

interessante.

rastou ao longo desse mês? Ou foi algo mais súbito?

E2: Costuma ser. Tirando em parte as praxes, situações

A: Foi mais súbito. Foi assim de repente, porque até esta-

pontuais que acontecem com as praxes, na maior parte

va bem e pronto… também é normal quando se vai para

das vezes ajudam na integração. Os mais velhos conhe-

uma faculdade e estava sozinha não ia conhecer já toda

cem a situação.

a gente, isso também foi ajudando, não é. Mas foi de re-

E1: Encaminham…

pente, ver as contas a aparecer.

E2: …os alunos do 1º ano e quando acham que é motivo

E1: Foi naqueles dias do fim do mês que tomou a deci-

para isso leva-os à sala.

são?

E1: Como é que viveu o momento e a necessidade de

A: Sim, sim. Claro que eu estava bem, estava a gostar. Foi

contar aos seus pais?

mesmo no fim do mês.

A: Eu, foi tudo… eu falava todos os dias com os meus pais,

E1: Houve ali uma conjugação de fatores…

não é? E quando soube que a minha avó estava assim,

A: Exato.

não é... rebentei entre aspas.

E1: Pediu conselhos a alguém na altura, para além de fa-

E1: Foi a gota de água…

lar com os pais?

A: Exatamente. E disse à minha mãe que vinha e eles

A: Sim, com essa minha amiga que está lá. Ela dizia para

disseram que não, mas eu arrumei as coisas e vim de au-

não ir, não é, mas… mesmo que ela me dissesse para não

tocarro. E depois foi-se buscar lá o resto. E vim embora…

ir, não valia a pena.

elas diziam que não, mas eu…

E1: Claro, claro.

E1: Então, foi tudo uma questão de dias, basicamente,

A: Já estava decidido. Na altura falei com ela, e ela até

não é?

disse se quisesse outros dias ir para lá, só que a casa já

A: Foram mais ou menos dois dias.

estava cheia, já tinha os quartos cheios e a sala cheia.

E1: Isto foi em que mês?

Estava tudo….

A: Outubro.

E1: Também não era, como você disse, só uma questão

E1: Outubro de 2013?

económica?

A: Sim.

A: Pois, era tudo, por isso é que… não era só por essa

E1: E, a partir daí o que tem feito? Na altura ficou mais a

razão, senão até ela, ela e mesmo os do meu curso, dou-

cuidar da sua avó?

tores foram simpáticos… e falaram várias soluções, mas

A: Sim, no primeiro mês foi. Depois quando soube que

eu… já estava decidido.

ia abrir a tal fábrica, inscrevi-me e estive à espera. Fui fa-

E1: Mas por acaso, nenhum deles falou destas soluções

zendo umas formações à tarde, para juntar alguma coisa.
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E1: Formações de?

A: É cá?

A: Aquelas formações que abrem para aí de um mês. Era

E1: Pois, como já esteve inscrita… talvez…

mais para não estar sempre em casa.

E2: Se pudesse ver os critérios…não tenho a certeza dis-

E1: Claro.

to.

A: Até na altura era sobre cozinha, uma coisa… e ganhava

A: Pois…

um subsídio de transporte. E depois fui para o lar e agora

E2: Depois, se quiser, podemos confirmar.

estou no centro de abate.

A: Aquele exame que fiz já não está válido, porque eu fiz

E1: Quer no lar, quer no centro de abate é tudo muito

no 11º química e biologia. E eu tenho a português… por

dependente das necessidades deles?

acaso tive português… e… de química. Agora não sei.

A: Exato. Porque já está tudo…foi mesmo uma sorte, por-

E2: Pode pedir reingresso na UTAD quando o aluno tem

que já está tudo cheio. Aqui o trabalho que houver já está

menos de metade do curso feito. Acho que o reingres-

destinado.

so obedece a um determinado número de vagas, etc.

E1: Pois, mas você continua à procura de um trabalho

Quando o aluno tem mais de metade do curso feito, o

mais estável? Um emprego mais estável?

reingresso é automático. Mas não tenho a certeza disto,

A: Eu estava à espera que a tal fábrica abrisse, mas ainda

isto depois a gente pode confirmar. Mas é um reingresso

não abriu.

para o mesmo curso. Mas acho que também pode pedir

E1: Claro

reingresso e mudança de curso.

A: Ainda estão a fazê-la.

A: Ai é?

E1: … a tal fábrica de…

E2: Acho que também pode pedir isso.

A: Calçado.

E1: Simultaneamente?

E1: De calçado. E isso… se você encontrar emprego nessa

E2: Vamos tentar saber isso. Se estiver interessada...

fábrica não pode de alguma forma colidir com o seu pro-

E1. Mas, reingresso para o mesmo curso?

jeto de ingressar na universidade?

E2: Se der para mudar… mas lá está… eu se tiver… agora

A: Não, porque eu quero juntar para ter dinheiro para ir

nesta situação acho que pode ficar no mesmo curso…

para a faculdade.

E1: Já encarava com outro à vontade, não é?

E1: Não mesmo desistir dela…?

A: As minhas maiores dificuldades eram biofísica…

A: Não, não.

E1: …pois.

E1: Mas vamos supor que agora encontrava emprego?

A: Mas já… era outra coisa. Acho que acabava por ficar.

Eventualmente, para o ano desistia do emprego?

E2: Qual era a prioridade? Qual era o curso prioritário

A: Sim.

na UTAD?

E1: Na altura de concorrer?

A: Na UTAD era Bioquímica.

A: Nesta altura acho que já não… porque se fosse um

E2: Bioquímica…

mês ou assim, até ir para a faculdade ia… agora se fossem

E1: Não tem farmácia, não é?

aqueles contratos de meio ano já não… deixava-me estar

A: Pois…

onde estou. É pouco mas…

E1: Se não, seguia farmácia, não é?

E1: De facto a prioridade é ingressar

A: Exato

E2: Está a fazer os exames outra vez?

E2: Não havia um também ligado à medicina?

A: Sim.

A: Química medicinal, mas também é preciso matemá-

E2: Exames nacionais?

tica.

E1: Tem de repetir, não é?

E1: Mas vai apostar no outro curso, numa outra universi-

A: Sim.

dade, Farmácia é? Ou ainda não ponderou bem a...

E2: Eventualmente pedir um reingresso, na UTAD?

A: Eu estou à espera que saia o resultado. Depois é que…

A: Sim, mas o custo…

E1: Agora… em princípio a sua situação já será outra,

E2: Mas é para o mesmo curso?

o que é que acha da parte da Universidade, que outro

tipo de apoios é que poderiam ser prestados, a si ou a

E1: Mas o curso é o mesmo?

alunos em situações semelhantes, para além dos que já

A: Sim, sim. Ciências do Desporto. E, pronto, foi mera-

existem?

mente por…

A: Eu acho que os apoios que já há são suficientes. Eu

E1: preencher meramente as opções…

lembro-me que na altura não me inscrevi também, mas

A: …preencher meramente as opções.

acho que o problema é mesmo o prazo das coisas, mas

E1: Ainda se recorda em que lugar colocou a UTAD?

isso não se pode fazer nada.

A: Foi em segundo, foi em segundo…

E2: Não se pode fazer nada… há sempre alguma coisa a

E1: Foi no ano passado, em 2013?

fazer e a melhorar.

A: Sim, sim… foi este ano.

E1: É automático não é?

E1: Foi este ano letivo… portanto você foi colocado logo

E2: Tem-se melhorado nos últimos anos. Temos candida-

na primeira fase?

turas que entraram há pouco tempo, mas a maioria tem-

A: Sim.

-se antecipado… estão melhorando, mas há sempre uma

E1: Na UTAD?

margem para melhorar.

A: Sim

E1: Então, no seu caso, o melhor será o quanto antes,

E1: Chegou a ir lá?

não é?

A: Fui fazer a inscrição. Eu fiz a inscrição… e na altura an-

A: Sim…

dava a tentar informar-me, porque nessa altura já sabia
que não podia frequentar o curso, e tentei informar-me e

Entrevista 2

tudo, mas também não me conseguiram dizer ao certo o

25 de Junho de 2014, Várzea, Barcelos, homem, 19 anos

que devia fazer para a anulação da matrícula.
E1: Claro.

E1: Como foi o seu trajeto escolar no secundário?

A: E pronto, mais tarde é que fiz a declaração a pedir e

A: Não reprovei nenhuma vez, durante todos os anos es-

depois recebi a dizer que foi anulada.

colares. Fiz o secundário no curso de ciências, de tecnolo-

E1: Mas quando fez a inscrição já estava…

gias. Terminei com uma média de 14.5, acho eu. A única

A: Já trabalhava.

dificuldade foi o exame.

E1: Já tinha trabalho…

E1: E a escolha da área de Desporto… porque foi para a

A: Já tinha trabalho e era impossível…

UTAD para Desporto?

E1: O trabalho é futebolista? Sénior?

A: Sim, sim. Pratico e pratiquei desporto durante muito

A: Era o primeiro ano de sénior.

tempo. E coisa que tinha em mente era entrar em des-

E1: E já tinha… quando foi lá inscrever-se já tinha o con-

porto, até porque quase todos os cursos que me candi-

trato?

datei este ano… foi tudo com desporto.

A: Sim, tinham dado o sinal. Porque os resultados acho

E1: Claro, claro… e enquanto esteve no secundário teve

que saíram em setembro ou…

algum encaminhamento vocacional? Alguém que acon-

E2: Saíram em setembro.

selhou a área? Fez algum tipo de testes?

A: Em setembro e ia assinar o contrato profissional em

A: Não, não…

junho.

E1: Foi mesmo por…

E1: Então porque é que ainda chegou a fazer a inscrição?

A: costuma haver… na escola chegaram a fazer uma apre-

A: Porque o meu objetivo era…

sentação de cursos e tudo, mas eu não fui… sabia bem o

E1: …conciliar as duas opções?

que queria

A: também podia ser uma opção… se calhar, se calhar

E1: Claro, e a escolha da universidade?

suspender a matrícula e até um dia mais tarde frequen-

A: Não foi a primeira opção, também por… lá está, por

tar a faculdade.

ser uma faculdade mais afastada da zona onde vivo. A

E1: Para não perder, digamos assim, o ingresso no ensino

primeira até foi a faculdade do Porto, porque…

superior.
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A: Sim, sim! Ou então uma possível transferência para

A: Pois, para…

perto, para a zona do Minho.

E2: Para poder anular…

E2: Mas depois pode fazer reingresso e mudança.

A: E para se estar inscrito tinha que pagar a primeira pres-

A: Eu não sei porquê, eu acho que o documento que o se-

tação. Foram 150€... acho eu.

nhor enviou, o email, dizia que perdia a anulação da ma-

E2: Em Vila Real pretende reingressar um dia mais tarde,

trícula, ou seja, a matrícula foi anulada, como se calhar…

no mesmo curso, não é?

E1: …mas para todos os efeitos está no ensino superior.

A: Sim, sim.

E2: …mas não pode fazer um reingresso, um dia mais tar-

E1: Mas noutra universidade?

de?

A: Sim, noutra…

A: Não sei.

E1: Quer dizer que por questões económicas…

E2: Eu acho que pode.

A: Sim, graças a Deus, os meus pais… sempre estudei e

A: Porque lá está, eu também na altura o objetivo não…

até nem tive subsídios nem algo do género enquanto fre-

E1: pois…mas eventualmente, depois ficar aqui com o

quentei o secundário.

contacto, não é, pode entrar em contacto, porque even-

E1: Você é filho único?

tualmente pode reingressar por via da UTAD e ao mesmo

A: Sim, sim.

tempo ser transferido para outra universidade.

E2: Pensou candidatar-se à bolsa de estudo?

A: Pois, porque o objetivo…

A: Não, porque o meu pai também se informou e era

E1: Era isso que interessava, não é?

quase impossível ter alguma ajuda. …e agora como tra-

A: O objetivo era esse… se não tivesse assinado contra-

balho…

to profissional e se por motivo de trabalho não… se em

E1: Pois. Os seus pais, que profissão têm?

vez de trabalhar tivesse mesmo que estudar, aí ia mesmo

A: a minha mãe está reformada e o meu pai é trabalhador

para a universidade onde entrei, mas, pronto, como te-

têxtil.  

nho algum tempo de manobra, possivelmente queria-me

E2: É trabalhador por conta própria ou por conta de ou-

transferir.

trem?

E1: Pois.

A: Não, é trabalhador por conta de outrem.

A: Lá está, na altura que falei com o senhor, pronto, era

E1: Mas, em termos de rendimentos do agregado fami-

um dia para inscrever não era para pedir muitas infor-

liar, estão em uma situação em que não é propriamente

mações…

de…

E1: claro, claro… muita confusão.

A: Sim, não há dificuldade.

A: …mas eu até pedi e a senhora explicou-me, disse que

E1: Nós não queremos saber os rendimentos das pessoas,

iam tratar, mas também não me informou ao certo o que

mas simplesmente para compreender as condições dos

tinha que fazer. E depois é que pediram para fazer um

agregados, para ver se há motivos económicos…

documento ou um género de um requerimento para…

A: Lá está… o objetivo era estudar e os meus pais… e

E1: … para suspender a matrícula?

também nunca foi, em termos monetários, não foi o

A: Na altura falou na anulação da matrícula e eu fiz a anu-

obstáculo que não me permitiu estudar. Sempre me

lação da matrícula. Pedi, e expliquei [que] por motivos de

disseram para estudar e nunca foi por isso que não fui

trabalho era impossível compatibilizar.

estudar para a faculdade.

E1: Então, não chegou a frequentar o curso?

E1: E como eles lidam bem com essa situação? Acaba

A: Não, não… só fui lá um dia.

por ser difícil conciliar os estudos com o futebol, não é?

E1: E pagou propinas? Não?

Como eles lidam com… aceitam as suas escolhas ou?

A: Paguei um mês, ou até dezembro acho eu.

A: Aceitaram. Tinham que aceitar. Primeiro porque era

E1: Ainda pagou propinas?

um objetivo meu e segundo porque lá está é um contrato

A: Paguei.

profissional, já não é uma brincadeira.

E1: Pagou a primeira prestação?

E1: Claro…

A: E, pronto, tive que escolher, enquanto no futebol as

tarde o curso.

coisas podem acontecer agora, não duram sempre… os

E1: Mas se você não tinha assinado o contrato eventual-

estudos é uma coisa que…, no meu caso nunca irei per-

mente…

der o objetivo de tirar um curso, de tirar uma licenciatura

A: Sim, estudava, claro, tenho o objetivo.

e a longo prazo consegue-se fazer um curso. O futebol é

E1: Mas acha que na altura ia abandonar a carreira ou

mais momentâneo e é mais difícil de aproveitar.

ainda estava, apesar de estudar, ainda estava com aquela

E1: E ainda por cima é de uma área que você gosta, não

expectativa de poder…

é? Que tem tudo a ver com a sua área, claro, e…

A: Sim, porque jogo futebol há muitos anos, desde os dez

A: Claro, porque o curso era de desporto... é mais uma

ou nove anos.

coincidência.

E1: É um clube da…?

E1: Claro que é sempre difícil fazer uma projeção… mas

A: É o Gil Vicente.

atendendo às exigências que são impostas ao futebolista

E1: Mas estava emprestado a outro clube?

profissional, acha que é fácil conciliar com os estudos?

A: Estava emprestado ao Sport Felgueiras.

A: Não é impossível, eu tinha colegas que jogavam e es-

E1: E agora regressa?

tudavam ao mesmo tempo. A única… primeiro, porque lá

A: E agora regresso outra vez ao Gil.

está no curso em que entrei era desporto, ou seja, exigia

E1: Mas já quê? Vai na equipa principal? Ou…

a parte prática e teórica. A prática já exigia mais parte

A: Vou fazer os testes da pré-época e depois possivelmen-

física de nós e com treinos durante o dia e tudo, ia ser

te posso ficar lá ou ser emprestado de novo. Por isso… lá

difícil fazer tudo. Mas, as disciplinas teóricas também, só

está… se pudesse pedir transferência, imagino que para o

que, lá está, consoante os horários das disciplinas e do

ano volto a ir para um clube do Porto, aí já dava para, se

trabalho… muitas vezes não conseguimos fazer, num ano,

fizesse transferência, ir fazendo algumas coisas no Porto

as disciplinas todas dos cursos todos. E se calhar, podia

até porque aí já era menos despesas e era uma faculdade

inscrever-me a três ou quatro disciplinas, mas se calhar

à porta de casa.

ia haver motivos por causa do futebol que não podia ter

E1: Claro.

uma tarde de estudo ou uma tarde…

A: Eu morava em frente à faculdade do Porto, este ano.

E1: Claro.

E1: Claro. Mas se não fosse no Porto, não sei se Braga

A: …uma tarde a fazer um curso na escola. E lá está, se

tem desporto?

calhar não ia conseguir tirar as notas ou passar as notas

A: Não tem. Há no Porto, em Vila Real, e há em Bragança,

no que… ou fazer as cadeiras que eu queria.

acho eu.

E1: E isto numa universidade ainda, no seu caso, distante,

E1: Nos Politécnicos, não é?

como a UTAD, não é?

A: Pois…

A: Se fosse perto…

E1: E os Politécnicos aqui desta zona, não há?

E1: Imagino que fosse ainda mais difícil, não é?

A: Não, aqui tem o IP que é de Barcelos e Viana, não tem

A: Porque morar no Porto e estudar em Vila Real são

desporto. Tem no Porto, a faculdade de desporto e tem

cerca de cem quilómetros para ir, por dia. Ir e vir são

ao lado também o instituto politécnico. E eu este ano

duzentos quilómetros… fazer duzentos quilómetros por

nem me candidatei lá…se calhar, se calhar possivelmente

dia para ir fazer duas ou três disciplinas, se calhar não

podia ter entrado.

compensa, não é?

E1: Mas as suas perspetivas no desporto também seria,

E1: Essa hipótese nem considerou ponderá-la, não?

partindo do princípio que terá alguma continuidade na

A: Não. Era… porque à partida era quase impossível e,

sua carreira de futebolista, um dia mais tarde continuar

por exemplo, no meu caso… se calhar tenho colegas que

ligado ao futebol, como treinador? Claro, são planos a

conseguiam fazer e se calhar se não fizessem as cadeiras

longo prazo…

todas, iam tentando,… eu prefiro separar as coisas e no

A: Sim… e lá está o curso… o curso permite fazer uma

momento certo fazer. Neste caso o futebol e um dia mais

escolha, mesmo a nível do treino e educação básica e es-

81

sas coisas todas. Também temos que ver o que o futuro

bém procura saber referências sobre aquilo que vai. Lá

reserva.

está… fica uma faculdade um pouco distante da zona

E1: Há pouco disse-me que ouviu alguns colegas ou co-

de onde eu moro. E a primeira vez que fui morar para

nhecidos a falar da UTAD. Tem lá amigos, tem lá conhe-

fora, para o Porto… e morava aqui… ia estudar para Vila

cidos?

Real… se possível no Porto era mais perto. E lá está, a

A: Sim, daqui de Barcelos.

segunda opção foi porque tinha boas referências e pronto

E1: O que é que falam?

porque tinha o curso que eu queria, e então…

A: Pelo que falam, têm boas referências, e gostam da

E1: Pois… só mesmo para terminar…que idade tem?

faculdade e do ambiente, pelo menos não se queixam da

A: Vinte, faço vinte em agosto.

faculdade e tudo. E boas condições de trabalho. Pelo que

E1: É natural daqui de Barcelos?

eu ouço é isso.

A: Sim.

E1: No seu caso não há muito que explorar...

E1: Muito obrigado.

A: Pois, lá está, eu não conheço bem a faculdade por
dentro, não conheço lá muito.
E1: Quer dizer, nesta fase temos que o único apoio que a

Entrevista 3

UTAD lhe poderá de alguma forma prestar é este tipo de

26 de Junho de 2014, Vila Real, homem, 30 anos.

informações que estávamos a falar?
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A: Sim.

E1: Estava a referir-se aos motivos que levou ao abando-

E1: Em que medida pode, por via do facto de já ter in-

no escolar...

gressado no ensino superior, transitar para o mesmo cur-

A: Os motivos foram… eu estive três anos a tentar entrar

so, mas para outra universidade, não é?

em Fisioterapia, sempre tive a Fisioterapia como curso…

A: Pois isso era uma informação que era bastante útil.

para exercer uma profissão… um curso que precisava de

Para o futuro também saber se é possível fazer a trans-

tirar… e não consegui. Há dois anos letivos fui para Caste-

ferência. No prazo de dois a três anos possivelmente não

lo Branco. Tentei o Maiores de 23, tanto para Fisioterapia

irei estudar, só se… lá está, se a transferência for possí-

como para Nutrição. Também já não estudava há doze

vel para neste caso para o Porto, e eu estiver num clube

anos, e então… entrei na segunda opção, eram muito

lá perto, aí sim, se calhar estudo, mas se continuar lá, e

poucas vagas e muita gente a concorrer para Fisiotera-

porque lá está, este ano ainda me posso candidatar, mas

pia… entrei na segunda opção e optei por fazer o ano,

para o ano tenho que fazer novamente exames nacionais

ganhar ritmo de estudo, ganhar estaleca, custava-me um

e aí é mais difícil.

bocadinho, ao fim de doze anos, e… não é competir, mas

E1: …já é mais complicado. E se, daqui por três a quatro

é ganhar outra vez aquela bagagem de estudar e… fui

anos, como disse, se eventualmente por qualquer moti-

bem-sucedido no primeiro ano. Ia passar para o segundo

vo, pode acontecer, não é, se se fartar um pouco do fute-

ano, mas faltava ali aquele… adaptei-me bem ao curso,

bol não pondera, por exemplo, a hipótese de regressar

adaptei-me bem aos colegas, à cidade, mas…

à UTAD?

E1: Fisioterapia?

A: A segunda opção foi a UTAD, foi uma faculdade que,…

A: Não, Nutrição… [em] Castelo Branco. Mas faltava ali

lá está, era falada e tinha colegas que estudavam e me

aquele …

davam as referências de lá, por isso é que fiz como se-

E1: Castelo Branco é Politécnico?

gunda opção.

A: Sim. Entretanto, concorri outra vez com o Maiores de

E1: Claro, mas já tem amigos e conhecidos?

23 para Fisioterapia e fiquei em quarto classificado.

A: Tenho, tenho amigos. Tenho um colega de Barcelos,

E1: Para lá?

também tenham lá amigas. Um até jogou comigo.

A: Sim. Só existiam duas vagas. Mais uma vez sem… en-

E1: Isso também pesou na escolha da UTAD?

tretanto vi o curso de Reabilitação Psicomotora… e eu,

A: Sim, pesou. A gente antes de ir para algum lado tam-

como é que hei-de dizer, lia sobre o curso. Eu li os fun-

damentos do curso, mas dava-me… cá dentro eu queria

A: Eu agora sei o que é o curso e… o que eu queria é que

que tivesse a ver com fisioterapia, então, pedi alteração

o curso tivesse mais ligado [à Fisioterapia].

para aqui, mas pronto, não, lá está, eu adaptava-me bem

E1: …tu queres encaixá-lo… moldá-lo às tuas expectati-

ao curso em si, e se calhar voltava a fazer, só que ia ficar

vas?

outra vez com aquele… aquela…

A: Às minhas expectativas, exatamente. Eu, de momen-

E1: …vontade de…

to, estou a tirar um curso, digamos profissional, na área

A: …pois,

das massagens e fisioterapia… e pronto… aí sinto-me na

E1: …a faltar qualquer coisa…

minha praia…

A: … a faltar o tempero, a faltar qualquer coisa. E, pron-

E1: …não é um curso superior?

to, foi voltar tudo outra vez ao início, novos colegas, um

A: Sim.

curso que não era aquele que eu queria, mas como me

E1: Claro. É formação profissional?

consegui adaptar… fez-me baixar um bocadinho a moral

A: Sim, sim.

e… entretanto também fui falar… tipo consulta, uma con-

E1: Aqui em Vila Real?

versa com o psicólogo da UTAD, Doutor Carlos Oliveira

A: Não, no Porto.

e… estava com algumas dúvidas e ele aconselhou-me da

E1: No Porto. Está a trabalhar aqui em Vila Real?

melhor maneira que pode e eu também segundo os con-

A: Não, estou desempregado.

selhos dele depois lá decidi.

E1: Está desempregado. Na altura que falei consigo ao

E1: Claro…

telefone…

A: …decidi o que era melhor para mim. Portanto eu…

A: Não, dessa vez estava a ir para o Porto, em viagem.

abandonei…

E1: É de Vila Real?

E1: Já agora, não quero entrar em assuntos mais priva-

A: Sou de Sanfins do Douro. Eu estou lá a morar, embora

dos, mas esses conselhos foram mais na área de conse-

venha a cada passo cá a Vila Real e aos sábados vou sem-

lhos vocacionais?

pre ao Porto à formação.

A: Não só, mas também…

E1: Esse entusiasmo com o gosto por essa actividade

E1: Pois…

quando começou a surgir? Em que altura do percurso?

A: Não só, mas também… e tomei a opção de abando-

A: Eu, desde sempre… o meu pai é enfermeiro, a minha

nar…foi um abandonar mas com o sentido de encostar

mãe trabalhou numa escola de enfermagem e os amigos

numa prateleira e daqui a uns anos pensar… quem sabe

comuns também eram enfermeiros… tudo virado para

voltar a retomar, daqui a uns anos.

essa área. Em 2007-2008 tirei um curso de Auxiliar de

E1: …a retomar. Em que ano suspendeu a matrícula?

Fisioterapia.

A: Foi este ano letivo.

E1: Curso também profissional?

E1: Este ano letivo. Portanto, estava…?

A: Sim, sim. O que estou a tirar agora é massagista de spa

A: A bem dizer tive só uma, duas semanas de aulas.

e termalismo. Complementa a parte da massagem nas

E1: A retomar? Do primeiro ano?

vertentes de spa e eu já na altura de 2008 disse: é mesmo

A: Sim.

isto. Tanto que acabei o 12º ano. Depois de tirado o de

E1: Da licenciatura em Reabilitação Psicomotora?

Auxiliar de Fisioterapia com o intuito de ingressar nessa

A: Sim.

área, no ensino superior. Infelizmente, não consegui os

E1: Acha que nessas duas, três semanas em que teve au-

objetivos.

las, foi suficiente para ficar com uma ideia do que seria

E1: Mas você disse que esteve ali um período em que

o curso?

interrompeu os estudos...

A: Eu agora sei o que é o curso porque eu lido com uma

A: Eu…

pessoa que tirou esse curso, foi pioneiro, foi a turma pio-

E1: O secundário… após o secundário esteve alguns anos

neira.

sem estudar?

E1: Foi a primeira turma do curso?

A: Sim. Eu deixei sensivelmente o 9º ano… fiz o 9º ano,
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frequentei o 10º ano.

E1: Rotinas académicas…

E1: O seu percurso…?

A: É, foi ganhar esse… essa genica, esse calo, esse traque-

A: Não, foi…

jo, e por isso é que decidi fazer o primeiro ano, para ter

E1: …gradual.

essa experiência para… mesmo sabendo que…

A: …foi difícil. Fiz o 10º ano, mas andei a passear os li-

E1: Poderia interromper, não é?

vros, digamos assim. Devo ter deixado os estudos, se não

A: Poderia interromper, mas com o objetivo de mudar de

me engano em 2000 ou 2000/2001 e voltei a retomar em

curso. Infelizmente, não abriram vagas para mudança de

2011/2012 a tirar o 12º.

curso. Só pelos Maiores de 23.

E1: Não tinha completado o 12º?

E1: Voltou a ficar?

A: Não. E depois… tentei logo… através dos exames na-

A: Não…

cionais, mas por um valor não consegui. E, pronto, estive

E1: Portanto, nesse período, voltando um bocadinho

um ano parado. Fui tirar na altura… eu… aqui no… achei

atrás, nesse período em que… esteve quantos anos sem

que aqui também começou a haver…aqui na UTAD, foi

estudar?

um curso de preparação para os Maiores de 23… acho

A: Dez a doze.

que vi… eu fiz esse curso de preparação lá em Castelo

E1: Esteve a trabalhar?

Branco, e… tanto que fiz o curso e…

A: Fui militar durante seis anos em Espinho e a meio,

E1: Concorreu para lá…

mais ou menos três anos depois de ingressar tirei o tal

A: Concorri logo para lá. E nesse primeiro ano entrei em

curso de Auxiliar de Fisioterapia. Fiquei um ano parado a

Nutrição, mas…

nível escolar e no último foi quando me pus a tirar o 12º.

E1: E Nutrição não correspondia a…?

Tirei o 12º em Ovar, no externato, mas deu-me aquela

A: Assim, por corresponder correspondia, mas eu estava

pica e aquela vontade de…

num curso, gostei muito do tempo que lá estive… deu-me

E1: Claro… este esforço para a fisioterapia, então ainda

aquela…  

não foi no seu… durante o seu percurso escolar no ensino

E1: …aquele entusiasmo, não é?

secundário que se começou a formar, não é? Ou no 10º

A: Aquele entusiasmo e vontade de aprender e estava a

ano…?

corresponder às expectativas, mas quando perguntava,

A: Até já deve ter sido antes, se… porque… vendo o meu

mas é mesmo isso que quero fazer para o resto da vida?

pai enfermeiro e os amigos vinha aquela coisa de ser en-

O que eu queria era algo ligado…

fermeiro, mas virado para a fisioterapia. E também fui

E1: …à fisioterapia?

desportista e eu… houve uma fase da minha vida que

A: À fisioterapia e essa área,… e pronto. Ficava sempre

tive uma lesão grave no joelho e quem me acompanhava

aquele dissabor… não é aquele dissabor, mas a falta de

era… não era um fisioterapeuta, mas era um… um enfer-

tempero.

meiro virado para a fisioterapia. E eu estava ali porque via

E1: E quanto tempo ficou em Castelo Branco?

a média também de fisioterapia assim muito alta.

A: Um ano.

E1: …muito alta?

E1: Arriscou a continuar?

A: E eu…se calhar… em vez de lá chegar pela licenciatura

A: Sim.

para Fisioterapia, vou para Enfermagem.

E1: Mas também foi como aqui na UTAD? Começou logo

E1: …e depois muda de curso?

a perceber-se, não era bem aquilo… ou foi algo…?

A: Ou mudo de curso ou viro para a área de [fisioterapia].

A: Não, foi… eu decidi matricular-me e começar o primei-

E1: E nunca colocou essa hipótese?

ro ano, sabendo que não era aquilo que…

A: Coloquei, mas…

E1: Aí tinha consciência?

E2: Tem muita enfermagem no mercado.

A: Aí tinha consciência e… sempre tive consciência, era…

E1: Pois, pois é…

a preparação, preparar também o… nunca tinha apresen-

A: Mas, eu… há partes de enfermagem… sou fraco de

tado trabalhos, não é…

estômago e não ia aguentar. Há partes de enfermagem

que… a fisioterapia é mexer ossos, mexer músculos, ago-

E1: Serviços da UTAD?

ra sangue e tudo, isso aí… sou fraco de nariz e estômago.

A: Sim, o tal psicólogo e não só, também em casa com

E1: Portanto, quando concorreu aqui para a UTAD, como

outros… infelizmente não tive… quer dizer também tive

surgiu a hipótese? Onde é que viu pela primeira vez a

contacto com um… um rapaz que tirou o curso… não sei

informação? Quando é que começou a ponderar essa

precisar, até foi assim numa rede social e disseram-me

hipótese?

“olha, fulano também tirou o curso de Reabilitação, fala

A: Eu tenho três, quatro, cinco pessoas que tiraram…

com ele”.

uns que tiraram Ação Social outros tiraram… Ação Social

E1: Claro.

aqui, e todas essas pessoas todas me aconselharam, pela

A: Contei-lhe a minha história, os meus gostos e aquilo

minha maneira de ser, pela maneira como me conhecem,

que… que, pronto a ver o que ele me aconselhava, por

que eu iria gostar do curso ou iria… e foi um bocadinho

exemplo do que era o curso, porque ele também tirou

por influência deles…

o curso de Reabilitação, mas também tirou o de Massa-

E2: E acabaste em Reabilitação?

gem e também está nesse, na área de massagem e eu foi

A: Sim. Mas não…é assim também… sou sincero, tam-

também com… aquela coisa… ter a experiência dele, de

bém não estive lá tempo suficiente para… mas lá está, se

ter.... aconselhei-me de várias maneiras e pronto tomei

calhar era capaz de me adaptar ao curso e fazê-lo, mas

a decisão.

sempre tentando imaginar…  

E1: E o que essa pessoa lhe disse?

E1: …o que seria se, não é?

A: Eu contei-lhe o que é que eu gostava e o que é eu que

A: Exatamente.

estava a achar. E ele disse: - oh pá, tu estás a fazer o que

E1: E há bocado disse-me que leu algumas coisas sobre o

eu fiz. Ele também tirou o curso de Reabilitação, entre-

curso. O que é que leu sobre o curso?

tanto não tinha arranjado trabalho na área e pronto, en-

A: Não, via por exemplo… ia ao site da UTAD e via a in-

tretanto mudou… tirou o tal curso de massagem e estava

formação sobre o curso. E eu tentava enquadrar, lá está

a exercer como massagista. Mas, pronto o caso dele é

tentava adaptar o que lia…

diferente, ele queria trabalhar na área de reabilitação,

E1: Mas foi o contacto do curso, foi assim tão decepcio-

mas não arranjou trabalho e então mudou de área. No

nante, tão divergente?

meu caso…

A: Não, não quer dizer que tenha sido decepcionante

E1: …era ligeiramente diferente?

E1: Decepcionante no sentido que tinhas expectativas

A: Era, era um bocadinho diferente.

noutro sentido, não é?

E1: Pois. Mas ele, o testemunho dele confirmou a sua

A: Como é hei-de dizer… foi o estar, o voltar a…

ideia de que o curso não se enquadrava nas suas expec-

E1: …a repetir o processo?

tativas?

A: Tudo a repetir… por estar… estar a passar por tudo

A: Não, consolidou a ideia…ahh… como é que hei-de di-

outra vez… o stress dos novos amigos, o difícil enquadra-

zer também… eu só me via a trabalhar na área… na outra

mento porque estava aqui sozinho, por já não ter pro-

área, das massagens, fisioterapia, e… fiquei assim um bo-

priamente 18 anos, a idade dos caloiros andarem… e eu

cadinho… eh pá… ouvi a opinião de toda a gente e disse

sentia-me assim um bocadinho, um bocadinho… não era

não. Se calhar vou mesmo abandonar, vou colocar assim

à parte, mas…

na prateleira e um dia mais tarde, se entretanto, pronto…

E2: …desenquadrado?

E1: E os seus pais? Qual foi a reação dos seus pais?

A: Desenquadrado pelo meio e estar a voltar a passar

A: Sim… apoiaram. Entretanto, quando tomei a decisão

tudo pelo mesmo.

de pensar abandonar ou não foi quando surgiu o tal de

E1: Os prós e contras de continuar a frequentar, não é?

curso de spa e termalismo. E eu fiquei…

A: Fez assim… se calhar… não é isto que eu quero.

E1: Pois, claro.

E1: E a decisão foi tomada repentinamente ou?

A: No dia em que apareceu esse tal curso, a decisão foi

A: Não, tive… tive alguns aconselhamentos e…

mais… foi mais fácil… de ser tomada.
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E1: Já havia uma alternativa, não é?

curso. Tenho lidado com pessoas que tiraram o curso, no-

A: Sim, uma alternativa que era de todo virada para mim

meadamente a tal minha colega que foi da turma pionei-

e…

ra. Se calhar, eu acho que teria… essa minha colega está a

E1: E essa alternativa apareceu ou você procurou-a deli-

trabalhar na área, aqui em Vila Real, na APC.

beradamente?

E1: Paralisia Cerebral…

A: Eu já tinha ouvido falar desta tal escola de massagem,

A: E está também a tirar o curso de Auxiliar de Fisiotera-

mas ficou nos favoritos do computador, para um dia mais

pia, para juntar. Ela também tem o curso de Hipoterapia,

tarde…entretanto não sei, alguma coisa: - “Eh! já mui-

cavalos… tentar assim, e eu tenho andado com ela e…

to!…”, quando me lembrei da informação fui pesquisar

E1: Ficou com outra visão?

a escola e estava a começar nesse fim de semana uma

A: Já tenho outra visão…

turma.

E1: da Reabilitação Psicomotora?

E1: Chegou mesmo a frequentar as aulas? Algumas aulas

A: do curso e eu já me pus… até já… se tivesse conhecido

na UTAD?

há uns meses atrás, já não…

A: Na UTAD…

E2: Fazia os dois cursos ao mesmo tempo?

E1: de Reabilitação?

A: Era capaz, era capaz de…

A: Frequentei, se não me engano, na primeira semana.

E1: Acha que isso teria alterado o rumo da história?

Depois tive aquela fase do… vou sair de casa para ir para

A: Se eu tivesse conhecido, naquela altura que estava

a UTAD… faltava-me as forças…

com as dúvidas, olhe que era capaz de ter alterado.

E1: …a vontade?

E1: …praticamente numa semana… imagino que ficou

A: É, porque já entrava com aquela nuvem, já entrava

com uma ideia muito parcial, muito superficial do curso?

assim um bocadinho…

A: Sim.

E1: Claro…

E1: Pois… e o que é que mais o fascinou na experiência ou

A: Aquele ambiente, não era o ambiente pesado… não

na situação da sua colega? Que o deixou já mais a ver, em

era por parte dos colegas nem pelos professores, não

retrospetiva, de outra forma?

era… era aquela…aquela… pronto, aquele ambiente…

A: Gosto de ver o trabalho que ela leva com os utentes

E1: Também o facto, imagino, mais velho que os seus co-

dela, embora seja… eu faço uma pequena comparação

legas também terá pesado?

com a fisioterapia, porque pode demorar-se muito a ver

A: Não pesou, não pesou… por exemplo, eu em Castelo

a evolução de caso para caso, mas muitas vezes nota-se

Branco entrei… entrei no convívio com eles e fui praxado

uma pequena evolução. Mesmo as histórias que ela con-

como os outros…entrei, eu fui militar, pronto, também

ta, nota-se, e o facto de haver essa pequena evolução, já

havia aquela coisa que fui militar, não ser praxado, mas

faz… já uma pessoa vê que o trabalho…

eu queria entrar no espírito, não queria… eu via a idade,

E1: …está a funcionar…

um motivo para estar de parte. Por exemplo, os colegas

A: …está a ter frutos e pela histórias dela eu… às vezes

tratarem-me por senhor e eu só tinha mais onze anos

fico assim… olha…

que eles.

E1: De alguma forma procurou esses testemunhos, no

E1: Que idade tem agora?

caso daquela pessoa do facebook, não é?

A: 30, no ano passado tinha 29. Os caloiros têm para aí

A: Sim, sim

17 a 18 [anos] e já me tratavam por senhor. Espera aí, se

E1: Mas para além disso procurou outros casos que pu-

é preciso rastejar, eu também rastejo [risos].

dessem…

E1: Aqui já não se sujeitou à praxe?

A: Não, não tive… ou se calhar não fui aos sítios certos ou

A: Não…, aqui ainda andei um bocadinho às apalpadelas.

não falei com as pessoas certas…

Eh pá… depois passar outra vez pelo mesmo!? Mas su-

E1: Pois…

jeitar-me… lá está… foi todo um misto de… de decisões…

A: Não tive, não tive,… só tive estes dois, estes dois… re-

já me fez torcer assim o nariz, mas… agora sei o que é o

lativamente ao curso em si só tive estas duas… experiên-

cias de vida. Uma, na altura que estava com dúvidas e a

A: Não, não acabaram por… não tiveram a ver com os

outra, com o decorrer do tal curso de massagem.

motivos… mesmo as propinas e isso… não.

E1: E naquele período da primeira, segunda semana, em

E2: Tem a retaguarda familiar que o apoia, de certa for-

que estava a ponderar seriamente abandonar a licen-

ma?

ciatura, não procurou falar com docentes? Com alguém

A: Sim, sim de certa forma. Isso por acaso. Tanto que o

também que pudesse dar melhores referências, para

curso tem mais ou menos a mesma mensalidade que o

você tomar uma decisão?

daqui da UTAD.

A: Não cheguei a…

E2: O curso que está a tirar agora?

E1: Provavelmente, os docentes podiam mostrar-lhe…

A: Sim. Por isso…

tem aqui quatro ou cinco pessoas, já profissionais, já a

E1: É considerável…

trabalhar e contactos. Veja melhor o que eles estão a fa-

A: Razões económicas, graças a… também é o, por exem-

zer e se isso corresponde às suas expectativas. Não pen-

plo, a indemnização que eu recebi da tropa também era

sou em…

o que me estava…

A: É assim, não me lembrei de… de ir também falar com…

E2: Era uma almofada?

porque na altura também os docentes poderiam eluci-

A: Sim, deu-me almofada para pagar os estudos.

dar-me melhor, mas… não, não…

E2: Pediu apoios a bolsas de estudo aqui na UTAD?

E1: …não lhe ocorreu?

A: Cheguei no ano passado.

A: Não me ocorreu. Não sei, estava… não sei, não me

E2: A candidatura?

ocorreu…

A: Sim, sim. Mas, como tinha recebido a indemnização e

E1: Nem mesmo em conversa com o tal psicólogo da

estava a receber o subsídio de desemprego não…

UTAD?

E1: E continua agora a receber ou entretanto…?

A: Não, não. Ele, por um lado, aconselhou a fazer o pri-

A: Acaba este mês. Sei que acaba por estes dias.

meiro semestre e ver. Mas é a tal coisa…é estar a passar

E1: Mas a sua família, caso se colocasse essa hipótese de

pelo mesmo e se calhar… se calhar não, quando me meto

recorrer a ela também?

nas coisas é para ser bem-sucedido e de certeza que ia dar

A: Sim, sim. Também tenho assim abertura para… entre-

o máximo de mim e tentar fazer as cadeiras todas, mas

tanto vou fazer estágio. O meu pai está no Algarve, tem

sempre com aquele sentimento de, é a segunda vez que

lá casa e vou fazer estágio para lá nesta área das massa-

estou a passar por isto, não é bem isto que quero…

gens, para um hotel. E, pelo menos, alimentação e casa…

E1: Pois... isso acabou por pesar mais?

E2: Já são menos despesas…

A: Acabou por pesar e depois quando descobri o outro…

A: E fica, por exemplo, 10 minutos a pé. Depois… pelo

foi o entregar a bandeira branca e...

menos não… depois vamos ver se consigo trabalho…

E1: Claro. Estava a morar aqui em Vila Real ou…?

E1: Como é que viveu essa semana ou essas duas sema-

A: Sim.

nas de uma certa indefinição, de desistir, não desistir,

E1: Deslocava-se?

como é que…?

A: Sim.

A: É assim, quando soube, quando soube que tinha sido

E1: Era relativamente… quantos quilómetros?

colocado fiquei contente e compartilhei isso com os ami-

A: 37 a 41, por aí…

gos que também estudam na UTAD, alguns também são

E1: E também já tinha estado a estudar aqui, não é?

caloiros neste momento, não… eram caloiros no ano pas-

A: Sim.

sado, não nesse curso. E outros já eram doutores ou já

E1: Imagino que por questões de adaptação, ao contex-

quase a acabar… uns a acabar o mestrado… é assim um

to…

rol de amigos estudantes na UTAD e todos eles se mos-

A: Sim

tram a mim e aos outros caloiros, os que iam ser caloiros,

E1: E questões económicas pesaram, de alguma forma,

mostraram assim abertura para nos encaminhar aqui e…

nesta decisão?

ainda estava contente, depois é que comecei, pronto… a
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tal indefinição, as tais incertezas e… mas acho… foi assim

pode ser…

tudo…

A: Eu estava com esse intuito, mas aparecendo o outro…

E1: À exceção dessa situação em que teve conhecimen-

eu fiquei…

to dessa experiência, dessa técnica que falava há boca-

E1: Puxou o braço, do outro lado?

dinho, que trabalha na Associação de Paralisia Cerebral,

A: Tentar os dois? Mas tentar os dois…quer dizer... Depois

não é, não teve mais nenhum motivo que o tivesse deixa-

ainda pensei em tentar os dois, mas ao mesmo tempo ia

do na dúvida acerca da… de ter tomado uma boa ou má

ser um bocadinho, um bocadinho… difícil de suportar os

decisão de desistir? Disse, essa pessoa… o testemunho

dois, a nível económico e depois pensei, tenho que fazer

dessa pessoa deixou-o com algum arrependimento, não

trabalhos, começar a… lá para outubro, novembro quan-

é?

do começar a apertar assim com trabalhos e frequências

A: Sim, houve algum… houve uma certa, um certo… não

e ter que me dedicar a elas. Se tiver que fazer trabalhos

é dissabor, mas é aquela, eh pá, se calhar…

e tiver frequências também no outro, depois com que

E1: Pois, e não houve mais nenhuma situação dessas que

tempo da semana é que fico… com que margem de ma-

de alguma forma?

nobra eu fico para me dedicar a cada um deles? E pronto,

A: Não, lá está, também tive pouco contacto com pessoas

pesou, pesou mais o outro.

que trabalhassem na área. E o…

E1: O outro não é de nível superior, pois não?

E1: Pois. Entretanto começou a tirar outro curso, não é?

A: Não, não. Mas a nível de anatomia e fisiologia, não é

A: Sim. E mesmo neste curso tenho o contacto com ela,

de nível superior, mas olhe que está muito próximo… por-

porque está também a tirar o curso, e tenho acompa-

que mesmo sendo massagista uma pessoa tem que saber

nhando, por exemplo, as viagens para o Porto. Sempre dá

a inserção do músculo, os movimentos que eles fazem

para uma pessoa trocar experiências e ela vem da sema-

e… mesmo para tratar na parte massagem, como mesmo

na toda, com as histórias do trabalho e chega na viagem

depois na eletroterapia, temos que saber em que é que

ao sábado começa a…

vamos mexer, que músculo é que… onde vamos atuar.

E1: …a descarregar?

E1: E este está de acordo com as expectativas?

A: É um bocadinho terapia para ela… não é terapia, mas

A: Está, é muito abrangente. Eu antes, como disse, es-

para ela… mas na viagem… também é enriquecedor a

tou desempregado, antes de ter estado este tempo a a

partilha dessas histórias.

estudar, no ensino superior fora de Vila Real, andei sem-

E1: Alguém tentou demover-te da intenção de abando-

pre à procura de trabalho. Ia a algumas entrevistas, uma

nar a matrícula na UTAD?

vez que, tendo já o curso de Auxiliar de Fisioterapia e…

A: Não, isso…

tentando procurar trabalho nessa área. E fui a algumas

E1: Além do psicólogo, de alguma forma, isso “espere um

entrevistas, e… o que me pediam era a vertente de spa. E,

semestre para ver”, além disso...?

pronto, batia sempre, batia sempre assim um bocadinho

A: Não, eu é que… tomei essa…, apesar de… um boca-

contra o muro, e… disse não, tenho que tirar a vertente

dinho difícil de tomar, porque… o ano tinha começado

do spa. Que é para ficar com melhor...

e tinha muito pouco tempo e depois são planos que se

E1: …melhores estudos, para arranjar trabalho, não é? E

fazem, não é? Durante algum tempo fazem-se planos e

quais são agora as suas perspetivas de retomar o trajeto

de repente… não vou este caminho, vou por aquele. Eh

académico? A médio prazo, o que é que tenciona fazer?

pá, então, mas agora estava a… mexe connosco e com

A: O sonha da fisioterapia está…

quem nos rodeia: -- “Mas então, estavas empenhado, es-

E1: Licenciatura mesmo?

tavas motivado ou o que é que houve assim?” Mas foi…

A: Sim, está lá. Não sei… o da enfermagem custame a

foi uma decisão, minha e que derivado a ouvir várias pes-

crer, mesmo pela…

soas, várias opiniões…

E1: Não está mesmo na vocação para si, não é?

E1: E essa hipótese do semestre? De dar o benefício da

A: Sim. Eu se calhar… eu gosto daquilo, mas há certas coi-

dúvida a um curso. Deixa-me cá ver se… pode ser ou não

sas na Enfermagem que…  

E1: …não dá?

A: Sim.

A: …não dá. Enfim, se calhar a médio… pronto, agora aca-

E1: Sobretudo por isso, será… será um testemunho com

bando este curso queria ver se conseguia arranjar traba-

visão?

lho nesta área e ver se conseguia aplicar e ganhar mais

A: Os testemunhos que tenho ouvido dela e conforme

prática.

me conheço sei que,… sei a área em que me inseria, seria

E1: Você tenciona, para todos os efeitos, é uma hipótese,

uma área enriquecedora de trabalhar, mas pronto. Agora

conciliar estudos com trabalho?

é assim, eu já não tenho 18 anos. Eu se tivesse 18 anos,

A: Mas se calhar a médio prazo, os estudos mais a médio

eu voltava… estava apenas a estudar, não me importava

prazo. A curto prazo, se puder fazer uma pausa, uma pau-

com isso. O problema é o… também não estou sozinho e

sa no sentido de começar a trabalhar e ganhar dinheiro,

a pessoa que está comigo, também… tudo bem, apoia-

e depois então…

-me o tempo que estive em Castelo Branco, apoia… mas

E1: Já com outra…? E… tem uma ideia de como concorrer,

como já tenho mais de 30, já vai ser tarde para começar

onde…?

a…

A: É assim… a melhor universidade, a nível público, o me-

E1: Claro.

lhor curso de Fisioterapia é o tal de Castelo Branco. Há

A: Por isso é que disse que o ensino superior fica a mé-

outros mais perto, a nível geográfico, aqui perto de Vila

dio prazo. Vou começar a construir alguma coisa agora e

Real, que é o mais perto, do nível público, é o Porto. Eu

depois… e depois

gostei do de Castelo Branco porquê? Porque tinha 1600

E1: Primeiro a estabilidade profissional?

horas de estágio durante os quatro anos do curso, sendo

A: Sim. É assim,

que Coimbra tinha cerca de 600 e o Porto tinha cerca de

E1: O que vem de trás é subjetivo a esse?

1000 horas, durante os quatro anos, e então achei o de

A: É assim, é uma coisa que os meus pais passaram por

Castelo Branco muito enriquecedor, na vertente prática.

isto e eu…

Esse é que foi a primeira escolha,

E1: …por isto?

E1: O critério?

A: Isto, estar a estudar em, em,… numa fase mais avan-

A: …foi o primeiro critério. Foi mesmo, as horas de prá-

çada da vida. Foi algo que os meus pais quiseram que eu

tica que os vários cursos de fisioterapia, a nível do país,

e o meu irmão não passássemos, porque foi o que eles

ofereciam; e a média é muito mais baixa, a média a nível

passaram. Os meus pais foram emigrantes em Macau e

nacional, a média de ingresso é muito mais baixa em Cas-

só tiraram a licenciatura já depois de terem dois filhos… é

telo Branco.

tarde. E, numa cidade, por viver num país completamen-

E1: E outras áreas académicas? Outros cursos?

te diferente, foi algo que sempre me ficou… marcado. De

A: Outros cursos? Não… sou sincero, não me vejo a fazer

ver… lembro-me muito de ver os meus pais ainda não

outra coisa sem ser desta área. Se bem que, lá está, fiquei

terem o 12º e fizeram o 12º e a licenciatura e…

com o bichinho da…

E1: …em Macau?

E1: da Reabilitação.

A: Sim.

A: Fiquei com esse…

E1: Ainda se recorda desses tempos?

E1: E não pondera dar uma segunda hipótese à Reabili-

A: Eu fui para lá com quatro e vim com 15.

tação?

E1: Eles emigraram por motivos profissionais?

A: Sim, chegado a ponderar, como disse a médio e longo

A: Foi mais… na altura ainda só pediam o 9º ano para

prazo… chegando a retomar nesse, se calhar…

fazer a licenciatura em enfermagem. Cá em Portugal fa-

E1: É uma hipótese?

zia-se o exame ad-hoc.

A: É uma hipótese a vir a ter, mas lá está…a médio prazo.

E1: Eles emigraram para estudar, não?

E1: Sobretudo pelo que ouviu?

A: Eu tenho um tio meu que foi o melhor aluno, no ano

A: Pelo que ouvi e pelo que…

dele, na PSP e ele podia optar, isto em 83-84, podia op-

E1: …da sua colega?

tar trabalhar em Macau, trabalhar em Chaves ou… era,
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como era Estado português, pertencia… era para língua

sociais é que estou… mas há… sinto muitas memórias,

portuguesa, ele lembrou-se concorreu para Macau e foi

mesmo da infância. A bem dizer, a infância foi toda lá, eu

para lá.

vim para cá naquela idade da “parvalheira”.

E1: O seu tio?

E1: Pois… com que idade veio para cá?

A: Sim. E ele soube que na altura já pediam cá o 12º ano

A: Quinze, foi assim um bocadinho…

para enfermagem. Sabia que o meu pai gostava de en-

E1: Como é que foi a adaptação à escola, o percurso es-

fermagem e o meu tio ligou-lhe… enfermagem aqui só

colar a partir daí?

pedem o 9º ano, tens é que vir assinar os papéis. Pronto,

A: Foi, foi um bocadinho, foi um bocadinho chato, a adap-

foi assim, a nossa…

tação.

E1: Seu pai e sua mãe foram para lá?

E1: Em que sentido?

A: Meu pai foi para lá. Passado 6 meses foi a minha mãe

A: A adaptação, por exemplo, a adaptação na escola

e…

até foi, foi, foi fácil, foi razoável, também facilmente e o

E1: Trabalhavam e estudava ou só estudava?

facto de dizer, vim de Macau, eh pá… e era escuteiro, lá

A: Ele como entrou no curso teve direito à bolsa… ele

em Macau, tinha… na farda tinha a dizer escuteiros de

teve direito a uma bolsa, então ele estudava de manhã o

Macau. Aqui a primeira coisa que quis foi pertencer aos

curso de enfermagem e à noite ia tirar o 12º.

escuteiros e quando viam as insígnias diziam: “Ehhh, de

E1: Mas mesmo assim queria fazer o 12º?

Macau!”. A adaptação nesse aspeto foi fácil.

A: Sim. De manhã tinha o curso e à noite é que estava a

E1: Claro, e em termos escolares, propriamente dito? Em

tirar o 12º. O meu pai disse, eh pá, este ano é dos poucos

termos de aproveitamento?

anos que ainda tem hipótese de entrar com o 9º, deixa-

A: Sim, em termos escolares foi o que custou, foram mes-

-me já tirar já o 12º que isto, que um dia vou ter que o

mo as saudades nos primeiros meses, foi muito… o clima

tirar. Então de manhã estava no curso de enfermagem e

era diferente, eu nunca tinha tido Inverno com oito graus

à noite no…

negativos, não sabia o que era geada. Chegava à escola

E1: E a sua mãe, o que é que?

com as calças do pijama por baixo, porque não aguen-

A: A minha mãe tirou lá também o 12º e tirou Ação So-

tava com o frio [um riso explícito]. Nesse aspeto foi um

cial, lá.

bocadinho diferente… um bocadinho difícil, lá não… o

E1: Lá também. E ficaram lá a trabalhar?

tempo também é mais húmido. Por exemplo, no Verão,

A: Sim. Depois viemos embora na altura, em 98. Um an-

lá mudamos de camisa três vezes por dia, lá basta sair-

tes da passagem para a China.

mos de casa e já estávamos, era duas a três vezes que ía-

E1: Pois…tem mais um irmão, não é? Mais velho?

mos ao duche por dia. Esse aspeto era, foi um bocadinho

A: Tenho dois.

complicado. O facto de… lá era uma cidade muito mais

E1: Mais novos?

desenvolvida e, por exemplo, havia transportes públicos

A: Sim, mais novos. Um do primeiro casamento e outro

a toda a hora para todo o lado, havia, pronto, prédios de

do segundo casamento.

70 andares, 80 andares e aquilo a pessoa chegava e tal…

E1: Os seus pais divorciaram-se entretanto…? Ainda tem

montanhas… foi assim um bocadinho…tínhamos um

muitas memórias lá de Macau?

McDonald em cada esquina. E aqui ainda não reparei no

A: Sim.

McDonald, aqui em Vila Real.

E1: Estudou lá, não?

E1: E os teus pais quando vieram para aqui, foi aí que se

A: Sim, a infância é toda, embora houvesse ali uma para-

separaram?

gem, como hei-de dizer, de há 15 anos para trás… viemos

A: Não, já se separam um a dois anos antes, lá.

embora, o pessoal… houve moradas que se perderam e

E1: E isto também causou algum tipo de instabilidade?

depois vim para Portugal, mudei de morada duas a três

Causa sempre, não é?

vezes, e até… até… há muitas pessoas que ainda só agora,

A: Causa sempre, e a mudança de país, a mudança de…

15 anos depois, graças ao facebook e graças a essas redes

E1: dos amigos, não é?

A: Da rede de amigos, de país, mudança dos pais… Tudo

A: É assim, como tive pouco contacto com os próprios ca-

foi assim… um choque…

loiros, não me apercebi se… não me apercebi muito se…

E1: …bastante significativo?

E1: As praxes também favorecem esse tipo de coisas…

A: mas também me fez crescer e fez, pronto, como tudo

integram, facilitam a comunicação, mas não é esse tipo

que passamos tiramos coisas boas e coisas más.

de comunicação que se está a referir?

E1: Claro. E ganhou um novo contacto, quer com o seu

A: Não. O tipo de comunicação que me estava a referir

pai quer com a sua mãe, digamos permanente?

era no sentido de, tirar mesmo as próprias dúvidas e fa-

A: Sim, sim. Tanto que, o estágio que hei-de conseguir é

lar o que é o curso, falar sobre… é assim não sei se… se

na terra do meu pai, em Olhão.

calhar isso até são capazes de fazer…

E1: E a sua mãe é que é daqui de cima?

E1: …informalmente, não é?

A: Sim, eles são os dois, são os dois de Senfim.

A: Sim.

E1: O seu pai é que agora é de Olhão?

E2: Reunirem com os caloiros, e falar sobre a ação social,

A: Ele não se dá com o frio de cá de cima. Esteve uma

alguns trazem-nos aqui, por exemplo.

temporada em Moçambique, depois aquela temporada

E1: Acho que é muito pontual…muito. A fim do…, por

em Macau…não… frio…

exemplo, não digo histórias, mas ouvindo testemunhos

E2: Foi mesmo lá para o fundinho?

de finalista, se calhar tinha ajudado e se calhar tinham

A: Foi lá para o quentinho…

feito… tirado certas dúvidas que tinha logo ao início. Por

E1: Só uma última pergunta. Em todo este processo de

acaso esta é uma sugestão…

indefinição, desistência, agora tentar a médio prazo re-

E1: Faz todo o sentido. Muito obrigado.

tomar o ensino superior o que é que, concretamente, a
UTAD pode fazer, o que está ao alcance, o que poderá
fazer para o ajudar ou poderia ter feito ou poderá fazer

Entrevista 4

para o ajudar em todo este processo?

7 de Julho de 2014, Vila Real, mulher, 35 anos.

A: Eu… olhando para o caso, e para que não acontecesse
mais, eu dava, por exemplo, não sei se é política… não sei

E1: Podemos ir logo para aquela que é a questão central,

se isto já havia mas eu lá está, não tive muito contacto,

anulou a sua matrícula… qual é a sua situação na UTAD?

era haver uma abertura dos alunos de 4º ano ou 3º ano

A: Eu não cheguei a anular, que eu saiba, não sei se... já

dos cursos, os alunos finalistas do curso, por exemplo, a

me disseram que uma coisa é anular, outra coisa é conge-

acompanharem entre aspas mais os caloiros, para não ser

lar. Eu na altura pedi para desfazer a matrícula, pronto.

aquele choque… porque eu apanhei muita gente, tinha

Porque este ano não ia conseguir… terminar o ano e en-

posto Reabilitação na 5ª, 6ª opção e as primeiras opções

tão congelei a matrícula antes de 2013.

era Fisioterapia e Enfermagem. Apanhei aí muita, muita

E1: Estava matriculada em que curso?

gente assim, e também estavam em pânico assim como

A: Ciências da Comunicação. Ia agora para o segundo

eu estava, e então apanhei muitos, muitos colegas assim.

ano, aliás eu matriculei-me no segundo em Ciências da

Uma das sugestões que eu deixava aqui era um acom-

Comunicação.

panhamento da parte dos finalistas, no sentido de tirar

E1: E quais foram os principais motivos que levaram a…?

estas tais dúvidas que eu tive. Para que outros não pas-

A: Económicos, claro. Fiquei sem emprego, quer dizer eu

sem, por exemplo, não fiquem assim… não sei se a taxa

na altura, eu não fiquei sem emprego antes do final do

de desistência se é grande ou não, ou a taxa de mudança

ano, eu já previa que isso ia acontecer… pronto, antes

de curso é grande ou não…

que as coisas ficassem piores, não é. Precavi-me e pronto

E1: Deste curso?

tive que anular a matrícula.

A: Sim, não sei.

E1: Era bolseira?

E1: Não há comunicação entre os alunos mais velhos do 3º

A: Não, não, não tive direito a bolsa porque eu entrei com

ano com os colegas mais novos?

os Maiores de 23, não é, ou seja… entrei como trabalha-
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dora-estudante também e foi o que tinha dito na altura

correr bem, estava coletada e trabalhava também a re-

pelo telefone, trabalhadores-estudantes não há hipóte-

cibos verdes.

ses, trabalham pagam, não têm direito a bolsa. O que é

E2: Para além do salário mínimo?

muito injusto, pronto. Porque eu estou a trabalhar, agora

A: Para além do salário mínimo… eu tive que me coletar,

estou desempregada, mas na altura estava a trabalhar,

porque arranjei um part-time e que obrigaram… era obri-

mas todas as despesas tinha-as eu porque morava sozi-

gada a passar recibos verdes. Também não era muito por

nha e moro sozinha, água, luz, telefone, tudo sou eu… é

mês, às vezes passava recibos para depositar 40€, nem

tudo meus gastos. Ou seja, e acho que a nível de bolsa,

tanto.

que a UTAD vê nos trabalhadores não quer dizer que a

E1: Em que trabalhava na altura?

gente consiga pagar esses estudos todos.

A: Numa loja de telecomunicações.

E1: Claro…

E1: Mas no primeiro ano de curso foi ainda possível su-

A: Ou seja, tem que se ver… eu acho que devia de haver

portar essas despesas…

uma maneira de fazer-se contas em relação aos gastos

A: Foi. Foi ainda possível devido a esses trabalhos extras

que nós temos em relação à habitação, alimentação,

que eu fazia e esse dinheiro… algum dinheiro que ganha-

água, luz e por aí diante, para ver se realmente podería-

va extra conseguia pagar… e o subsídio de férias também

mos ter essa tal bolsa, claro que… não há hipótese. Uma

ficava sempre guardadinho, o subsídio de Natal também

pessoa trabalha, aquilo é rendimento per capita, não é?

ficou… eram aquelas coisitas que ainda ia conseguindo

E2: Sim…

pagar… com alguma dificuldade mas conseguia. Sem em-

A: Na altura acho que eram 412, mais ou menos…

prego não há hipótese, porque eu… eu comecei a aper-

E2: Gastos? Rendimento?

ceber-me que sem trabalho… é normal, porque a gente

A: Pelo que percebi no 1º ano, porque eu na altura… este

apercebe-se que as coisas estão a correr mal e claro que,

ano nem pedi bolsa, porque não valia a pena, mas no pri-

eu para ter acesso ao subsídio de desemprego tive que,

meiro ano ainda tentei essa tal bolsa…

desistir dos recibos verdes, ou seja, esses trabalhinhos

E1: Trabalhava na altura?

extra que fazia tive de os deixar de fazer, ou seja, as coi-

A: Trabalhava na altura, claro. E na altura as razões fo-

sas ficaram muito mal, não é… quer dizer, eu já não con-

ram porque eu ultrapassava o valor per capita e acho que

seguia [pagar a Universidade]… a renda de casa ainda a

esse valor era 410 ou 412€, já não me recordo. Ou seja,

conseguia pagar, mas comida em casa… não é, e a fatura

basta ganhar o ordenado mínimo para já ser superior, ou

da água e luz, já não conseguia pagar, por isso tive mes-

seja, não há hipótese. E com o ordenado mínimo é muito

mo que desistir. Claro que teve que ser antes do final do

difícil.

ano e também para não pagar as propinas todas.

E1: Mas, não tem… já agora confirme por favor, não tem

E1: …claro.

o estatuto de trabalhador-estudante? Mesmo que entre

A: Porque nós… se se chegasse a uma determinada altu-

com os maiores de 23 tem direito a bolsa?

ra, porque acho que isso também é mau… eu percebo,

E2: Sim.

porque é que a UTAD faz isso e porque é que as univer-

E1: Quer dizer, pode concorrer, digamos assim.

sidades fazem isso, mas também é mau porque imagi-

E2: Pode. Para concorrer basta ser estudante da UTAD.

nemos… eu na altura, se fico sem trabalho eu tenho que

Depois, para beneficiar de bolsa de estudo de facto tem

desistir,… não posso, porque vou ter que pagar as pro-

esse limite da capitação. Infelizmente, essa candidatura

pinas todas até ao fim. Vou ter que desistir agora, não

com o salário mínimo ou pouco mais já não se tem direito

é… mas se calhar até podia, não é? Se eu continuasse

a bolsa de estudo.

com a matrícula e se eu quisesse desistir no mês em que

A: Ou seja, isso é a mesma coisa que os trabalhadores

eu quisesse, não é, as coisas… se calhar eu até consegui

não têm direito. É a mesma coisa… porque o salário mí-

aguentar até ao final do ano, agora assim… uma pessoa

nimo está em 485€, não é? Se o rendimento é 412€, é

tem que se precaver, não é… se eu tivesse uma almofada

não ter… na altura eu tinha uma situação que estava a

que dissesse assim, eu estou sem dinheiro e alguém me

pudesse ajudar… era uma coisa. Agora assim não, quer

ano, vai ser este ano, vai ser este ano, pronto. E eu numa

dizer, preferi anular do que depois passar por dificulda-

altura disse, pronto vai ser agora… e depois acontece isto

des. Agora se eu pudesse, por exemplo, imaginemos que

e foi complicado. Andei mesmo a arrastar até à última

chegasse a março ou abril e dissesse assim “olha não dá,

semana.

não consigo”, anulo, pronto… não dá…

E1: Mas não procurou encontrar soluções que lhe permi-

E1: Você teve que anular antes, precisamente para evi-

tisse de alguma forma evitar a desistência?

tar…?

A: Não, não havia hipóteses porque quando sou eu a

A: O pagamento… para pagar as propinas todas não valia

única que… responsável pelas minhas contas, não há hi-

a pena anular a matrícula, ia, não é? Tive que anular.

pótese. Não vou pedir 100€ aos meus amigos, não vou

E1: Na altura recorreu aqui aos serviços?

pedir 100€ aos meus pais porque não podem, não é? Eu

A: Oh, não porque… foi o que eu na altura quando, quan-

não vou pedir 100€ ao meu namorado para me manter a

do me telefonou, me perguntou também isso. E eu não

estudar, não, nem pensar. Não, não conseguia. Está bem,

recorri porque, com a bolsa tinha sido assim, nem me

podíamos colocar a opção de pedir um crédito bancário,

ocorreu. Disse… bem, provavelmente nem deve haver

mas tenho que pagar todos os meses na mesma ou tenho

nada, nem me ocorreu. Não sei se é possível fazer algu-

que o pagar no final… não. Assim, créditos bancários…

ma coisa?

é muito complicado, é muito complicado porque em vez

E2: Por vezes existem algumas,… por exemplo, este ano

do curso ficar 1000€ por ano já vai ficar … por isso pre-

até surgiu um novo apoio que está a ser atribuído, por

feri suspender e depois quando as coisas melhorarem…

aqui dos serviços sociais da UTAD, pela primeira vez,

tenta-se outra vez.

que se chama subsídio de emergência. Esse subsídio de

E1: A sua família não… não tinha mesmo hipótese?

emergência está a ser atribuído aos alunos que tenham

A: É assim, em princípio não, porque se eles não disseram

visto a sua candidatura à bolsa de estudo, através da

“olha…”, porque eles souberam que eu anulei, não é? Em

DGES, indeferida pelo motivo de exceder a capitação. O

conversa tinha-lhes dito e se eles não disseram “Não te

motivo de indeferimento tenha sido unicamente esse.

preocupes que a gente ajuda-te”. Não disseram isso, por-

Ter um rendimento per capita que exceda a capitação da

que também não tinham hipótese.

DGES e até um determinado valor. Também é a primeira

E1: Tem mais irmãos a estudar?

vez que estamos a atribuir esse apoio. E depois aquilo é

A: Tenho, uma irmã mais velha, que já está a trabalhar e

feito por uma ordem de capitação e arrasta até esgotar-

um irmão mais novo que já está a trabalhar… tem o curso

mos o plafond, porque esse dinheiro está a ser atribuído

superior, mas já acabou e neste momento já se encontra

por verbas próprias, do serviço de ação social da UTAD.

a trabalhar.

E1: Quando decidiu abandonar a matrícula, foi um pro-

E1: Qual é a profissão dos seus pais?

cesso… digamos que, uma decisão demorada, pensada

A: A minha mãe é auxiliar de ação educativa e o meu pai

ou foi assim um pouco…?

neste momento já está reformado.

A: Não, foi muito até… porque eu anulei a matrícula na

E1: São daqui de Vila Real?

última semana.

A: Sim, sim

E1: Em dezembro de 2013?

E1: Em que ano estava no curso?

A: Sim. Mesmo na última… andei até, andei ali a arras-

A: No segundo.

tar, arrastar, arrastar… até que “não vai ter que ser”. Mas

E1: No segundo ano. Quer dizer, no primeiro quanto este-

custou muito.

ve a trabalhar dava perfeitamente…

E1: Pois...

A: Dava perfeitamente e foi um ano… não fui uma

A: Custou, porque a minha decisão de estudar, de voltar

excelente aluna, mas consegui fazer tudo. Talvez, se me ti-

a estudar já vinha arrastada há muito tempo e era de ano

vesse esforçado mais, se calhar teria tido melhores notas,

para ano, não é… agora arrependo-me de não ter come-

mas pronto também a trabalhar, pronto … não é fácil, não

çado mais cedo, pronto. Mas, eu era assim de ano para

é, porque eu não tinha só um emprego, não é, tinha mais
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um part-time, aqui em Vila Real… várias coisas… tudo o

teatro de Vila Real e eu comecei a gostar muito daquilo,

que aparecia agarrava-me àquilo e às vezes a disponibi-

pronto… aquele ambiente todo que se vivia ali… eu fa-

lidade para estudar e a vontade e… e mesmo a condição

zia sempre casa… lá era sempre casa… eu fazia a receção

física, o cansaço, também o cansaço não me deixava es-

das pessoas, levava-as aos lugares, ajudava-os durante

tudar mais… pronto, mas consegui fazer tudo.

os espetáculos, mas gostava muito daquele ambiente…

E1: Interrompeu o percurso, o trajeto escolar após termi-

pronto. Então, está bem que não tem muito a ver com

nar o 12º ano?

ciências e comunicação. Eu também queria comunicação

A: Sim… mais ou menos. Eu, repeti, ao fim ao cabo, três

e multimédia. Mas é um curso que é muito mais… e eu

vezes o 12º ano. E foi sempre matemática. A primeira

sendo trabalhadora ia ser muito mais difícil assistir muito

vez andava na Morgado Mateus, terminei o 12º ano com

às aulas, por ter muito conteúdo prático.

falta de fazer matemática. Depois fui para o colégio, no

E1: Pois, pois, claro…

colégio foi a mesma coisa, no colégio da Boavista. E de-

A: Era muito difícil para mim de assistir às aulas, e então

pois andei a fazer disciplinas, andei a fazer matemática e

optei, pronto… é uma vertente um bocadinho diferente,

melhoria a físico-química, na altura… na Camilo Castelo

mas optei pela Ciências da Comunicação e foi assim uma

Branco… e foi exatamente a mesma coisa, matemática lá

surpresa. Gosto. Se calhar a minha integração na turma

ficou trás. Ainda tentei o noturno por blocos, como se

foi um bocadinho complicada, porque eu não passei

chamava-se na altura, mas aquilo não resultava muito

aquela parte dos caloiros… nessa altura há grupos que se

bem. Andei lá o primeiro período, mas depois desisti,

criam lá e eu… não é? A interação entre os alunos que eu

porque aquilo era muito confuso, porque nós estávamos

não tive, pronto.

numa sala e o professor de matemática tinha que dar da

E1: …não andava por aí? Ia só às aulas?

primeira unidade até à oitava e depois a gente chamava

A: Sim. Não ia ver o que eles faziam, porque acho que se

e ia metendo… houve um que me disse, estuda em casa

chega a certa idade e já não se tem paciência… quer di-

que eu já trabalho durante o dia e não tenho que te estar

zer vinha um com 22 ou 23 mandar em mim? Eu caloira?

a aturar aqui à noite. Houve um que me disse isso.

Não… acho que não me calava, e então, para evitar esse

E1: Um professor?

tipo de atritos e também não tinha muita disponibilida-

A: Um professor. E eu na altura fiquei… nada contente,

de. E depois como também não estava muito presente

mas se não está aqui, mais vale dar o lugar a outro, e

nas aulas… enquanto só houve uma turma, eu às vezes

acabei por vir embora. Não valia a pena. E, pronto depois

chegava ali e dizia, “ai meu Deus, eu estou aqui sozinha

acabei por fazer pelo Maiores de 23.

e agora?” Tinha de falar com eles e depois era tudo tão

E1: Estava na área de ciências, não é? E mudar para a das

novo e uma geração diferente da minha… eu acho que eu

humanidades…

não vou falar com eles que devo ser uma enorme seca

A: Sim e foi uma surpresa, porque eu acho que escolhi a

para eles… mas quando havia aqueles trabalhos de grupo

área errada. Porque eu queria seguir enfermagem e eu

na aula… sim correu muito bem, eu gostava de ir às aulas.

cheguei a fazer os… como se chamava na altura, já não

E hoje em dia, mesmo com os meus amigos, às vezes até

me recordo…, os prérequisitos que há para entrar em en-

comento que sinto falta.

fermagem e se calhar… se calhar… há males que vêm por

E1: …claro

bem, porque acho que não dava para enfermeiro, mas…

A: Sinto falta de estudar… mas teve que ser.

E1: Mas como foi para comunicação?

E1: E como lidou com o processo de… disse que tinha

A: Eu na altura, quando escolhi ciências de comunicação,

sido uma decisão muito pensada, de alguma forma ava-

foi um bocadinho para fugir à matemática e à química.

liou diferentes ou algumas alternativas, como é que foi

Que eu detestava aquilo. Física ainda era boa mas quími-

depois lidar com a tomada de decisão e com o consumar

ca não gostava daquilo e matemática era sempre aquele

da decisão?

problema, não é… e também porque… pronto, eu come-

A: Eu sou uma pessoa que custa a decisões, custa. E ando

cei a trabalhar… o part-time que consegui arranjar foi no

ali, vejo… será dá, será que não dá, será que é melhor as-

sim, custa muito tomar uma decisão. Mas depois quando

bem atendidos e tudo e não sei quê. Agora se vai tratar

a tomo tem que ser. E não penso mais nisso.

dos problemas, pá, eles não estão para nos aturar… não

E1: Mas não…?

estão mesmo. Eu, no ano passado, quando… eu fiz uma

A: Fiquei, é o que eu digo, volta e meia ah…dou por mim

disciplina já na segunda chamada, não foi na segunda

a… dou por mim a pensar, não é, eu se calhar estava a

fase, foi na segunda chamada e aquilo tinha uma data

fazer exames ou, pronto, se calhar andava aí com o stress,

para…

como foi no ano passado, que houve uma disciplina que

E1: …inscrição?

tive que andar até à última fase, e não sei quê… pronto,

A: Sim, tinha uma data para a professora lançar uma nota

e tenho saudades de estudar e… paciência não deu, não

e tinha uma data de inscrição, ou seja, quando me ins-

vale a pena estar a pensar nisso.

crevi, eu não cheguei a inscrever-me naquela disciplina

E1: E como é que não recorreu à Universidade, no senti-

porque a nota ainda não tinha sido lançada. Conclusão,

do de dizer: “tenho vontade de estudar, estou numa si-

eu andava ali stressada porque, quer dizer, eu não queria

tuação difícil, tentem de alguma forma ajudar”?

repetir aquela disciplina porque me custou tanto a fazer

A: Porque eu já ultrapassei aquela idade, se calhar do

e não queria fazer… e eu já tinha ouvido tantas histórias

país das maravilhas, da história das carochinhas, prova-

de alunos, que as notas não saíam e depois não conse-

velmente isto... Não tenho dinheiro, não estudo, não vale

guiam resolver aquele problema e depois tinham que,

a pena. Estamos num país pequeno. Não há dinheiro, não

repetir a disciplina porque a nota não saía e não sei quê…

se faz. E, eu sinceramente, pronto, eu na altura… eu se

e eu disse não quero, não quero, não quero repetir esta

agora tivesse a porcaria de uma bolsa, peço desculpa, se

disciplina, porque foi uma disciplina que me custou mes-

calhar ainda… se me pagassem metade da propina já aju-

mo, mesmo…

da e se calhar até conseguia. E eu fiquei assim… se não

E1: …claro…

tenho direito a bolsa não tenho direito a mais nada, por-

A: …a fazer a disciplina. É uma unidade curricular.

que eu pensei que…era, era… a única ajuda que a gente

E1: Claro.

recorrer no ensino superior fosse a bolsa… estando nega-

A: E aquilo... estava a trabalhar, não é, tive que andar a

da a bolsa nunca… Por isso é que nunca… Já tinha ouvido

fazer trocas com colegas e tudo, porque cheguei a estar

falar naqueles créditos para estudantes. Pronto, também

uma hora, uma hora e meia, duas horas naquela secreta-

já ouvi falar de muitos estudantes coitados, que já não

ria e quando chegava lá não tinha respostas. E era uma

conseguem pagar porque não têm trabalho e não conse-

coisa que eu sentia muita dificuldade, sei que não é mui-

guem pagar os créditos, depois… pronto, em princípio…

to bem o que estamos a fazer.

não é? É o que vê nas notícias, não é?

E2: …mas também é…

E1: Claro…

A: mas, trabalhadores-estudantes na UTAD é horrível.

A: E eu sempre pensei que não houvesse outra hipótese

Porque nós não temos ninguém que nos ajude,… ago-

na UTAD, e depois também sinceramente era aquilo de

ra na secretaria aquilo já está melhorzito, mas durante

nos informar melhor… eu se calhar ia lá perguntar e se

o ano porque agora eles estão abertos ao almoço, mas

calhar até me mandavam para aqui, não é? Ou se calhar

quando é na altura de inscrições, renovações e essas coi-

até eram capazes de me dizer assim: “A menina concor-

sas todas.

reu à bolsa?” E eu digo sim. “E então, não saiu? Não. En-

E1: …também é um movimento tremendo…

tão não há nada a fazer”, que é o tipo daquela gente. Já

A: É um movimento tremendo, mas é assim… os traba-

tive muitas discussões lá.

lhadores-estudantes pelo que me apercebi, não têm

E1: É?

disponibilidade para ir, para estar na secretaria duas ou

A: Já… É conforme elas acordam. Eu acho que é confor-

três horas à espera, não é? Não haveria a hipótese de ter

me, não são muito acessíveis em termos de resolução

uma pessoa de, pelo menos, nos atender o telefone? De

de problemas, não são pessoas muito acessíveis. Se uma

alguém direto com quem eu podia dizer “olhe pode fa-

pessoa vai lá tratar daqueles assuntos normais, somos

zer-me isto ou aquilo”. Quer dizer, podíamos ter alguém
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e se a UTAD tem essa disponibilidade de por pessoas tra-

acabei por anular a matrícula, mas eu pensava que o meu

balhadoresestudantes a ajudar, também deveria ter uma

processo estava todo direitinho e depois há outra coisa.

parte por trás para os ajudar, não é… quer dizer, venham,

A UTAD não informa ninguém. Se uma pessoa não andar

espetam-nos para lá, agora desenrasquem-se,… não...

em cima, não vale a pena. Eu meti o processo de traba-

pronto.

lhadora-estudante, o processo foi recusado, porque o

E2: Chegou a vir aqui aos [SASUTAD]?

requerimento estava mal escrito… não… a declaração da

A: Não… a única coisa…

empresa estava… era igualzinha à do ano passado, a úni-

E1: …achava que não valia a pena?

ca coisa que tinha mudado era a data. Era igualzinho à do

A: Achava que não. a única coisa que eu fiz foi ir à secre-

ano passado, do 1º ano, a única coisa que mudaram foi a

taria perguntar o que era preciso para anular a matrícula.

data. Porque são declarações que eles têm lá, imprimem,

Elas também não me indicaram nada. Não me pergunta-

põem a data e assinam. Era igualzinha, porque este ano

ram porquê… lá está… não se interessam.

faltava não sei o quê, e eu não sabia de nada. A UTAD, não

E1: Ninguém perguntou porquê?

me telefonou, não me mandou e-mail, não me informou

A: Não, ninguém perguntou porquê, porque estava a

nada. Eu só dei conta, foi numa altura quando fui ao Side,

anular a matrícula. Ninguém me encaminhou para aqui,

não é, porque o Side para umas coisas não é válido, na

para assim “mas olhe vá aos serviços sociais pode ser que

secretaria não é válido, mas para outras… “mas a menina

a ajudem”,… não.

não via no Side?” Para umas coisas não é válido, mas para

E1: É uma recomendação que eventualmente se poderá

outras é. Pronto! Foi numa altura que fui ao Side, fui ver

depois se fazer.

a minha matrícula, foi numa parte qualquer fui ver a lista

A: E até porque eu dirigi-me lá pelo menos duas vezes. A

toda e não aparecia lá o estatuto de trabalhadorestudan-

primeira vez foi para perguntar e a segunda vez foi para…

te. Mas eu só reparei naquilo já em novembro... fui lá ver

sim, ir para buscar o processo… a folhinha que tinha que

o que se passava e então aquilo estava lá numa pastinha

escrever e também para perguntar se era preciso renovar

à parte com outros, que estavam à espera de resolução,

a matrícula este ano, se era mesmo obrigatório ou se po-

ou seja, tinha que pedir uma nova declaração com umas

dia ser para o próximo ano, e eles disseram que não, não

normas quaisquer, pronto. Mas era muito simples de a

era necessário. Quando quisesse reingressar é só pedir o

UTAD me ter enviado um e-mail, “olhe, o seu processo

reingresso. Porque este ano não sei se vou, em princípio

de requerimento a trabalhador-estudante foi indeferido,

não vou conseguir, não é? Não vou conseguir…

devido a tal, tal, tal… por favor, passe na UTAD para tratar

E1: Prefere em vez de…

do assunto”. Mas não...

A: Tenho que ser positiva, tenho que arranjar trabalho,

E2: …pois.

não é? Mas, mesmo que arranje trabalho este ano, não

A: Está a faltar e muito, nesse aspecto. E isso não é o

vai ser possível inscrever-me este ano, porque para pe-

mais grave, porque as histórias que já ouvi… olhe a minha

dir… eu tenho que trabalhar, não é, para ter o estatuto de

irmã, que também era trabalhador-estudante, acabou

trabalhador-estudante. Para pedir o estatuto trabalha-

por desistir, não foi por falta de trabalho, mas acabou por

dor-estudante tenho que estar a trabalhar pelo menos

desistir… porque foi pelos cabelos, porque a minha irmã

há meio ano. Que é outro problema. Porque é assim, eu

fez o primeiro ano, matriculou-se no segundo e o pro-

se neste mês conseguir arranjar trabalho, eu no final não

cesso nunca apareceu. Nunca foram lançadas as notas,

vou poder inscrever-me porque…

nada. O processo dela nunca apareceu. Era como se nun-

E1: …tinha que vir cá frequentar as aulas como…

ca tivesse… foi feita queixa na secretaria, foi feita queixa

A: Sim e não tinha hipótese.

no reitor, passou lá horas e horas seguidas e “olha, não

E2: …tem que ter 6 meses…

quero saber, vou acabar com isto”.

A: …tem que ter 6 meses de descontos. E no ano passa-

E1: Não apareceu o processo dela?

do, quando o meu processo de trabalhadora-estudante

A: Não tinha, ela ao fim ao cabo, não tinha…

ficou lá retido, eu depois não liguei nada àquilo, porque

E1: …não era estudante…

A: Não era estudante, mas o que é certo é que a…

E1: …partiu do princípio que não tinha direito a bolsa, o

E2: Procurou nos reingressos, ela?

assunto estava encerrado…

A: Era Maiores de 23, igual. Foi às aulas, falou com os

A: …sim, não iam pagar, não havia hipótese.

professores, fez testes, fez frequências, chegou a fazer

E1: Claro!

exames, não eram lançadas as notas porque não ela não

A: E eu, sinceramente, via que não, mesmo que houvesse

aparecia no…  

mesmo boa vontade.

E1: E chegou a pagar propinas?

E2: Pois… Mas fez candidatura à bolsa este ano?

A: Não, não pagava as propinas, aliás acho que o primeiro

A: Este ano nem cheguei a concorrer. Para quê, não valia

ano, aquilo nem…

a pena!

E1: Mas, esse era um fator para não lançar as notas, por-

E2: Mas devia ter feito.

que há a lista dos que estão com propinas atrasadas e

A: Oh, aquilo… aquilo, para inserir aqueles dados todos,

não são lançadas as notas…

que trabalheira… não, é muita trabalheira.

A: Ela no primeiro ano pagava propinas, até porque ela

E2: Pois…

estava inscrita no Side. E foi o que ela tentou, explicar,

E1: …é como no primeiro ano…

porque lá está, é daqueles casos que o Side não interessa

A: …é como no primeiro ano.

nada para a secretaria. Já lhe vou então explicar, nós para

E2: No primeiro ano pode ser um bocadinho mais, mas

termos acesso à nossa password no Side, é necessário

depois é só renovar.

estarmos inscritos na UTAD. Porque nós tiramos a nossa

A: É só renovar?

inscrição, vamos ali à parte de informática, não é, e só

E2: Acaba por ser simples.

com a nossa inscrição é que nos dão… mas nesse caso,

A: Ah, lá está… eu se no 1º ano foi recusada a bolsa, este

não valia a pena, não interessa. Pronto, lá está, foram

ano…

muitas histórias que eu ouvi, e então muitas vezes pre-

E2: Mas as regras vão mudando.

cavime, nesse aspeto. Fui falar com os meus professores

A: Pois, lá está… quer dizer, estou a descobrir que fazer

todos. Houve professores que só falei vez, só para me

não custa nada, não é?

apresentar, quer dizer, “sou sua aluna, sou de Ciências

E2: Neste momento já pode fazer para o próximo ano le-

da Comunicação, não vou frequentar a aula porque não

tivo, mesmo que decida não ingressar.

posso, sou trabalhadora-estudante, mas vou fazer exa-

A: Não, não vou. Este ano… não há hipótese!

me”, que era para eles me conhecerem. Por acaso, pensei

E1: E não pondera…

nessas coisas, pelo menos tinham falado comigo, lembra-

E2: Mas no fim ainda podemos ver o que…

vam-se de mim.

A: O que é que se pode fazer?

E1: Isso de alguma forma acabou por pesar na sua deci-

E2: Sim. Mas se não fez candidatura, não podemos se-

são de suspender a matrícula?

quer…

A: Não, não… olha, éramos todos infelizes. Não isso…isso

A: Não, porque… não vale a pena porque eu tenho que

tem em todo lado. Vai a qualquer sítio… há sempre qual-

arranjar trabalho, der para onde der, não é? Seja no que

quer coisa que corre mal, não é. É as finanças, vai à segu-

for. A partir do momento que arranjar trabalho, não vou

rança social, vai a todo o lado… não, essas coisas não… lá

poder ir às aulas, porque depois vou chumbar por faltas.

está, se calhar, se quando eu perguntei, o que era preciso

E2: Pois…

fazer para anular para a matrícula, me tivessem dito “mas

A: E depois não posso pedir o estatuto trabalhadorestu-

olhe, vai anular a matrícula porquê? São questões econó-

dante, porque o estatuto trabalhadorestudante é pedi-

micas, passe lá em baixo, nos serviços de ação social, veja

do… tenho prazo. Não posso pedir…

se tem alguma coisa”, porque eu não perguntei, se calhar

E1: Não reúne as condições…

as pessoas, ou ninguém sabe, porque eu falei disto com

A: Não reúno, não vale a pena. Para o ano.

algumas pessoas, não me alertaram, “olha, vê se conse-

E1: Mas tenciona?

gues alguma ajuda”, não, porque lá está…

A: Sim, claro. Logo que tenha a vida organizada e que te-
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nha tudo pronto, e tenha tudo direitinho e possa pagar

meio ano de descontos? Porque a partir do momento

os meus estudos, sim, eu regresso. Claro que sim!

que estou a trabalhar, sou trabalhadora. Que exijam, se

E1: É mesmo uma questão… desde que as condições eco-

calhar dois meses talvez, não sei… a partir do momento

nómicas estejam reunidas…

que uma pessoa trabalha já sabe que não pode estar em

A: …continuo a estudar. É uma coisa que quero fazer. Cus-

dois sítios ao mesmo tempo. Eu, na altura tinha contra-

tou-me muito tomar esta decisão. Andei a arrastar a de-

to,… o meu contrato na altura era por tempo indetermi-

cisão durante muito tempo, cheguei a um ponto que dis-

nado. E eu depois não percebi o que lhes disse na altura,

se “é agora, vamos” e custou-me muito também a anular.

então como é que eu entrego,… tive que ir à segurança

E1: Claro.

social tirar os meus descontos, desde que estou a traba-

A: A partir do momento que consiga, ter condições eco-

lhar. Eu estava a trabalhar desde 98, como é que me foi

nómicas para pagar o meu curso, claro que sim.

recusado? Ai meu Deus, como vai ser recusado o esta-

E1: Mas, vamos supor, na pior das hipóteses, que não

tuto trabalhador-estudante, simplesmente porque a de-

consegue arranjar trabalho. Não pondera solicitar bolsa?

claração da empresa não está bem escrita? Então tenho

E dedicar-se aos estudos durante um ano?

ali, tenho ali a comprovar que tenho descontos desde 98!

A: Não porque eu tenho que arranjar trabalho, porque eu

Pronto, e lá está, e depois é outra coisa é assim… está

com 419€ não consigo viver. Tenho que arranjar trabalho.

bem, eu se calhar… a UTAD nem tem culpa, se calhar re-

Seja onde for. Pago casa, água, luz, telefone. Tenho que

ge-se por leis que o Estado impõe, porque o que na altura

arranjar trabalho e se não conseguir arranjar trabalho

me disseram foi “oh menina, isto agora tem que ser tudo

aqui tenho ir para outro lado.

direitinho, direitinho, porque vem aí a inspeção e fecha-

E1: Entretanto, ainda poderia acumular a bolsa com o

-nos a universidade”. O Estado anda em cima de toda a

subsídio de desemprego. Não? Mesmo assim não dá?

gente, deve haver rigor em todo o lado e a UTAD deve

A: Sim, mas se entretanto, arranjo trabalho não vou po-

reger-se por leis e normas que o Estado também impõe

der ir às aulas. É dinheiro deitado à rua… o problema é

e por prazos também, não é? Não sei se será bem assim,

esse. Isso também já pensei…

mas penso eu que deve ser assim. Mas eu acho que, nos

E1: Pois é, pois é….

dias em que hoje correm, é que tudo tão…não é?… muda

A: …de me inscrever, candidatar-me à bolsa porque real-

tudo tão rápido, hoje uma pessoa está bem e amanhã…

mente estou desempregada, provavelmente já tenho di-

E1: …sobre o trabalho que é a precariedade, não é?

reito a bolsa, provavelmente…não sei. Mas podia tentar,

A: …as coisas também deviam ser mais ágeis, não é? O

não é? Ou seja, eu realmente pensei nisso. Podia fazer a

estatuto de trabalhador-estudante porque é que não

inscrição na UTAD, pagava a primeira propina e os emo-

posso meter em qualquer altura? Porque se eu pudesse

lumentos, não é? Que é a única coisa, pelo menos até

meter em qualquer altura, se calhar…

ao fim do ano que nos exigem. Não pagava aqueles dois

E1: …Pois, faria sentido. Desde que, tivesse um documen-

meses, não é? Depois se me saísse a bolsa pagava ou não

to a comprovar que estava a trabalhar

pagava, consoante a bolsa, não é?

A: …o contrato de trabalho, não é?

E1: Claro.

E1: Se calhar,… essas questões não é… o problema é mes-

A: E se não conseguisse, chegava a anular, outra vez. Mas,

mo rever o estatuto, não é?

não há hipótese porque eu tenho que arranjar trabalho.

E2: Pois, será uma…

E, a partir do momento que esteja a trabalhar, não posso

E1: É que se, por um lado facilita o acesso de Maiores de

estudar. Porque senão chumbo por faltas. Não posso pe-

23 e depois há estes obstáculos, não é…

dir o estatuto de trabalhadorestudante.

A: E depois há outra coisa que eu acho que, não sei se es-

E1: Em todo este processo, no seu entender, o que é que

tou a pensar bem ou se estou a pensar mal… eu acho que

a UTAD poderia fazer, assim dentro do razoável? Aten-

as universidades deviam-se modernizar um bocadinho.

dendo à situação específica de trabalhador-estudante?

Porque a universidade são pessoas adultas que lá estão.

A: É assim, trabalhador-estudante porquê tem de ter

Está bem que aqueles miúdos que entram, caloiritos que

entram e não sei quê, pronto, aquilo é um bocado com-

dato-me à bolsa, não sai a bolsa, posso anular a matrícu-

plicado porque eles ainda são teenagers, é um bocado

la, não é, porque para anular a matrícula só obriga ao pa-

complicado. Mas, mesmo para eles, eu acho que as uni-

gamento da primeira propina e dos emolumentos, não é?

versidades deviam ser geridas… o curso devia ser gerido

E1: Claro.

pelo aluno, porque é uma fase adulta, é uma universida-

A: Candidatava-me à bolsa, se não me saísse a bolsa,

de… não deveria haver faltas, para quê? Obrigar os alu-

pronto… e entretanto anulava a matrícula, não é…

nos ir às aulas porquê? Para depois estarem lá dormir?

E2: Pode fazer aqui uma simulação online. Tem no site da

Conforme muitos… eu, às poucas aulas que eu fui era isso

DGES um simulador. Mas ainda está com o subsídio de

que acontecia, eu, durante o ano todo, conseguia ir às

desemprego?

aulas porque eu trabalhava por turnos e às vezes con-

A: Estou, sim.

seguia ir às aulas. Eu nunca consegui conhecer a minha

E2: E termina quando?

turma toda, porque haviam muitos que não iam, haviam

A: Estou desempregada desde fevereiro. Ora, tenho um

muitos que iam e ficavam lá a dormir, havia muitos que

ano e…

iam e estavam mas é a fazer desenhos na cara ou não sei

E2: Desempregada desde fevereiro?

quê… não vale a pena a estarem lá…ou são adultos ou

A: Tenho um ano e meio de desemprego.

não, não é? Agora não adianta existir faltas… quem quer

E2: E termina quando?

ir vai, quem quer estar em casa fica. E é isso que digo a

A: Uma pessoa trabalha 15 anos e depois dá nisto.

muita gente, que… muitas pessoas que tiveram proble-

E2: Até agosto do próximo ano ainda tem subsídio de de-

mas com professores e não sei quê,… foi o que eu disse

semprego. Não é?

a muitos, principalmente a trabalhadores-estudantes. Eu

A: Sim.

nisso não me posso queixar… de todos os professores

E2: É um ano e meio de subsídio de desemprego?

que eu fui falar, talvez o erro dos trabalhadores-estudan-

A: Ano e meio.

tes, é não irem falar com os professores. Eu fui falar com

E2: Até agosto… tudo depende dos valores. Depois pode-

todos e disse: - “eu sou trabalhador-estudante, não vou

mos fazer aqui uma simulação e ver a que tem direito. E

poder vir a todas as aulas, veja o que pode fazer”, porque

ver algumas questões, inclusive alguns apoios que pode-

o aluno no início do ano tem que dizer o que quer, se

rão, mas só quando o subsídio de desemprego terminar.

quer fazer frequências… se calhar é um bocadinho des-

A: Este ano tenho que estar empregada, tem que ser…

motivante para os professores dar a aula e não estar lá

seja o que for, nem que seja a lavar pratos, mas tenho

ninguém, não é? Pronto, mas acho que, isso fazia parte…

que estar empregada. Claro que, eu estou…

da universidade… vai ensinar as pessoas a serem adultos,

E2: Nós também temos, para além do subsídio de emer-

a serem responsáveis por eles próprios, também deveria

gência, temos… chamamos-lhe de bolsa de formação, de

ter… deveria ser, pronto… os alunos vinham se queriam

alunos que podem colaborar… mas são só umas horas.

assistir à aula, senão… não queriam não vinham. Logo,

A: Sim, sim… já que estamos a falar sobre isso. Eu depois,

se calhar se eu não tivesse faltas, se calhar inscrevia-me

não… mas isso é depois complicado… imaginemos que

este ano…

para o ano me inscrevo, entro na universidade, tenho

E1: …este ano.

o estatuto de trabalhadorestudante, também me posso

A: …candidatava-me à bolsa e via o que é que dava. Tam-

candidatar a essas bolsas?

bém tinha até dezembro para desistir outra vez.

E2: De formação, sim.

E1: Então, no seu caso seria… seria não, será o principal

A: É? É bom saber. Então…

obstáculo. A não, não… fazer o reingresso já este ano.

E2 …era isso que eu queria falar deste… talvez no fim,

A: Sim. A questão… é… lá está…

vermos mesmo a questão da bolsa.

E1: É chumbar por faltas?

A: Mas olhe, se calhar, se calhar depois… posso passar

A: Exato… também chumbar por faltas, também pensei

noutro dia? Para fazermos essa simulação?

nisso. Não é, quer dizer, eu faço a inscrição, depois candi-

E2: Pode.
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A: Se calhar, no meio disto tudo… desta conversa toda, se

uma chamada de atenção, porque nós quando anula-

calhar, o melhor conselho que dou é… a informação, acho

mos a matrícula temos que ter o porquê de estarmos a

que a informação deve correr mais rápido, não é? Nem

anular a matrícula, quais são as questões… que estamos

que seja, se calhar, numa pessoa que trabalha meia hora

a anular… É isto porque estou a anular… por questões

por dia, se calhar… é enviar a informação pelas ruas. Eu

económicas. A partir do momento que se recebe o docu-

acho que se houver informação… se a informação chegar

mento, se é por questões económicas, uma chamada de

aos alunos, sobre isto, não é?

atenção, “antes de tentar perseguir o seu processo passe

E2: Sim…

no serviço social para ver se podemos fazer alguma coisa

A: Porque, também temos a página da UTAD, mas nem

por si”. Então a pessoa vai, passa aqui… não há hipótese,

toda a gente vai lá. Nem toda a gente vai lá ver o site da

não dá… siga o processo. Tao simples quanto isso. Só que

UTAD… nem toda a gente vai lá, não é? Nem toda a gente

também tem que haver um bocadinho de interesse…

está preocupada a ver quais são as novidades e porque

E1: Muito obrigado.

depois também… os portugueses estão um bocadinho
desiludidos com o país que temos, não é?
E2: Sim…

Entrevista 5

A: …e as coisas boas nunca acontecem, ou seja, as pes-

7 de Julho de 2014, Vila Real, mulher, 22 anos.

soas nunca estão à espera de ter ajuda de algum sítio,
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não estão à espera ter ajuda de uma coisa boa… e, olha

E1: O melhor mesmo é começar por aquilo que é central,

que fixe! Ajudaram-me aqui… está bem fica 30€ mas vai

não é? Suspendeu a matrícula?

dar…, não é? Eu acho que hoje em dia as pessoas não

A: Não, nem cheguei a congelar sequer. Não cheguei a

estão à espera disso. Também se não estão à espera, não

congelar mesmo.

procuram… entende? Porque depois…

E1: Qual é a sua situação agora?

E2: É verdade, acho eu que falaram neste subsídio de

A: É evidente que terei que renovar o ano todo, porque

emergência, bolsa de estudo e o fundo de apoio social…

eu não vim mais às aulas. Nem vim congelar a matrícu-

era o tal subsídio de emergência e a bolsa de formação.

la,… nada.

Nós divulgamos pelos canais habituais, apesar de só saí-

E1: Mas não tenciona, pelo menos para já, frequentar as

rem em janeiro deste ano.

aulas?

A: Mas ainda…

A: Eu queria este ano. Mas tinha que mudar de curso.

E2: Não tivemos candidaturas.

Tenho que ir tratar disso. Não sei, acho que é agora que

A: Pois não, porque as pessoas não esperam… a informa-

tenho que começar a tratar dessas coisas.

ção não chega às pessoas

E1: Em que curso é que estava?

E1: …por outro lado, a necessidade das pessoas do con-

A: É um bocado estupidez, porque eu calhei num curso

tacto direto.

que eu queria. Eu queria Comunicação e Multimédia. Ha-

A: Olhe, o aluno que queira anular a matrícula, de certeza

via quatro vagas e eu entrei. Depois, outras circunstân-

que vai à secretaria perguntar o que é que é preciso para

cias ao lado, porque eu trabalho, não coincidiram muito

anular a matrícula.

bem, além de eu por o estatuto de trabalhador-estudan-

E1: E será nessa altura que então…

te, passei para ensino básico na terceira fase, só que era

A: É nessa altura. Mesmo que não passe na secretaria,

um curso que não tinha nada a ver comigo. Detestei mes-

que saiba o que é preciso, como sabe pode-se fazer pela

mo. Ainda frequentei algumas aulas só que não gostei

internet… por acaso eu fiz pela internet porque naquela

muito.

semana a UTAD estava de férias, a secretaria estava fe-

E2: Mudou para o ensino básico, só porque…?

chada e então disseramme para fazer por e-mail. O aluno

A: Só por causa do horário. Nem era por estupidez, mes-

que saiba fazer por e-mail, está bem, recebe o e-mail,

mo… naquela fase. Só que não tinha… nada a fazer. Fiquei

mas podia receber… tipo antes de anular a matrícula

ainda mais desiludida e acabei por desistir.

E1: A sua preferência era mesmo…?

pronto…

A: Comunicação e multimédia.

E2: E pensou naquele dia submeter à bolsa?

E1: Mas, porque é que… que tipo de incómodo, de in-

A: …e ainda consegui arranjar… e eu ainda arranjei no

compatibilidade? Tinha o estatuto de trabalhadorestu-

mesmo dia as finanças, tudo, os descontos que eu fazia,

dante…

que não… ainda arranjei. E mesmo para depois por esta-

A: Sim, acho que coloquei, sim

tuto, mas também me avisaram que, se calhar se tivesse

E1: Mas que tipo de incompatibilidades?

estatuto não conseguia a bolsa… e deram-me um monte

A: Foi uma fase complicada, porque eu trabalhava depois

de coisas…

passei para 40 horas, ao fim de semana, porque trabalha-

E1: Não dará por causa do estatuto mas por causa da ca-

va 12 horas para conseguir conciliar com a universidade.

pitação, não é?

Depois também tentei a bolsa, só que no dia… no último

E2: Sim, pode na mesma ser trabalhador-estudante ou

dia já me fui inscrever tarde na UTAD, porque entrei na

na mesma ter…

3ª fase, e acabava naquele dia, ou seja, eu ainda estive

A: …bolsa?

na net até à uma da manhã, ou até o horário que eles

E2: Se for uma candidatura unipessoal, só com um ele-

estipulavam, e eu não consegui introduzir a minha bolsa.

mento, aí fica mais difícil, mas com mais outros pode

Vim aqui e disseram que era problema do site, ou seja, eu

conseguir…

depois nem sequer me candidatei à bolsa. Foi uma fase

E1: No seu caso…?

direita… depois fiquei um bocado desanimada, o meu

A: Não, porque eu trabalhei até essa altura em full-time

pai ficou com cancro… ainda está com cancro… avançado

e depois passei, ou seja, passei a part-time, mas trabalho

já… e então tive que ficar com ele… ir à quimioterapia…

a full-time ao fim de semana. Faço 12 horas por dia ao

eu sou a única filha que está cá. E não dava… depois eu

fim-de-semana.

também pago renda de casa, com os meus, e mesmo mo-

E1: Em que trabalha?

netariamente não conseguia gerir tudo. E, então, parece

A: Numa loja de cosmética. Só que trabalho em duas, só

que fiquei no meio dos dois mesmo, não vou dizer que

que só desconto para uma. Então só ganho, teoricamen-

não mais… parece que fiquei no meio dos dois, depois

te, cento e poucos euros.

não fui congelar a matrícula… não fiz nada.

E1: E, em termos de encargos domésticos, só é assegu-

E2: Pois… é sempre um problema.

rado por si?

E1: Não tentou suspender a matrícula? O que é que po-

A: Não, tenho os meus pais, tenho duas sobrinhas a cargo

derá acontecer?

dos meus pais e eu.

A: Por causa da bolsa.

E1: Os seus pais trabalham…?

E2: Não tem direito a bolsa de estudo no ano seguinte

A: Não. O meu pai agora está… tem cancro… ele hoje não

que voltar a estudar, porque não tem aproveitamento es-

quis ficar em casa…  

colar no último ano letivo que frequentou.

E2: Mas está de baixa?

E1: Pois é. Isso, se tivesse suspendido a matrícula era

A: É assim, está… porque ele agora está reformado, de

considerado o ano anterior à suspensão, não é?

andar operado e assim, só que ainda faz notícias para

E2: É considerado sempre o último ano letivo que fre-

o jornal. …para o Diário de Notícias. Ainda faz algumas,

quentou.

agora menos,… já não está tão capacitado, mas…

E1: Quando pediu a bolsa, estando a trabalhar, cumpria

E1: Então nesse… essa sua tomada de decisão, se tivesse

os critérios para ter acesso à bolsa?

que definir as principais razões, o que é que identificaria?

A: Não faço a mínima ideia. Mandaram-me arranjar os

A: Eu acho que o desânimo…

papéis, e depois, como não tinha tempo, que era o úl-

E1: Questões económicas…?

timo dia, disseram para colocar, em anexo, que enviava

A: Sim, também as questões económicas, e depois eu

os papéis depois. Foi o que me informaram lá na UTAD,

comecei a ver que não conseguia gerir… acho que desa-

num balcãozinho da UTAD e informaram-me isto. E eu,

nimei um bocadinho…foi assim uma coisa em cima uma
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atrás da outra. Sim, foi principalmente isso. E… porque eu

E2: …restaurar a multimédia, depois… então, chegou a

depois… eu consegui calhar naquilo que eu queria. Saiu o

frequentar a educação básica e não gostou?

que eu queria, de quatro áreas eu consegui… se eu pen-

A: Não. Não tem nada a ver comigo. Porque, eu sou so-

sar nisso, eu consegui. E depois foi estupidez.

ciável, mas as equipas extensas dos teatros,… não tenho

E1: Entrou pelos Maiores de 23?

jeito para essas coisas. Eu gosto de crianças e, muitos so-

A: Não.

brinhos, só que não… acho que se tem que ter vocação

E2: Como foi o regime de ingresso, foi normal?

para aquele curso e há gente lá que tem e gosta daquilo…

A: Foi normal. Fiz exame nacional há um ano e pouco,

e eu não. Não vou fazer uma coisa que não gosto. Para

que tem validade de dois anos, não é, e consegui… a mi-

mim não ia ser…

nha média manteve-se e eu consegui entrar em Comuni-

E1: …e esse fator também pesou?

cação e Multimédia.

A: Sim, sim, sim eu logo vi que... ainda tentei, só que não.

E1: Porque essa mudança para… se era mesmo o que

E1: Se ficássemos que desistiu sobretudo por questões

queria, para…?

económicas? É correto?

A: Foi a questão de horário, porque não dava, eu tinha

A: Sim, também… mas acho que não foi… acho que foi de

folga… eu trabalho sempre 5ª, 5ª à noite e 6ª todo o dia,

mim mesma, pois…

e Comunicação e Multimédia tinha ali umas disciplinas

E1: Não foi problema…

que eram fundamentais, que me explicaram no curso,

A: Não. Só se não conseguisse… acho que…

que eram sempre à 6ª. E eu tinha que faltar sempre, ou

E1: Conseguia?

seja, ia acabar por reprovar àquelas essas cadeiras, de

A: Conseguia sim, apertava mais um bocadinho mas con-

certeza porque eu não conseguia… e trabalhava nela, ou

seguia…

seja tinha que ter a 6ª livre.

E1: E quando viu que havia uma incompatibilidade de ho-

E1: Claro…

rário entre o seu horário profissional e as aulas de multi-

A: E eu… comecei a ver e eu não... porque eu queria ir,

média, à 6ª feira, não é? Não pensou que, tendo o esta-

queria ir para a universidade, porque os meus irmãos

tuto de trabalhador-estudante, poderia fazer as cadeiras

também insistem muito comigo… é uma coisa que eu

sem frequentar regularmente as aulas?

gostei…é aquela parte… este ano eu gostava de ir. Só que

A: Sim, só que eu depois… só consegui o estatuto depois

não sei se posso mudar de curso.

disso. Só consegui depois porque eu tinha medo de não

E1: Mas queria então regressar à multimédia?

o pôr, porque diziam, “ah, não vais conseguir a bolsa”, e

A: Sim. Eu ainda cheguei a fazer requerimento para o rei-

primeiro tratava da bolsa e só depois tratava do estatuto.

tor, o meu pai ajudou, só que nem paguei a transferência

Só que entretanto, não dá mesmo, tenho que pôr o es-

de curso, já estava numa fase…

tatuto, já eu estava a candidatar-me a ensino básico. Foi

E1: …mas para o que era o requerimento?

assim uma confusão. Agora vou ver se consigo mudar de

A: É porque havia… ainda há uma época em que se podia

curso. Se conseguir… ainda tento, se não conseguir não…

pedir transferência de curso.

cancelo mesmo…

E2: No fim do primeiro semestre.

E1: A tomada de decisão foi mais ou menos rápida ou foi

A: Sim, sim algo do género e tínhamos que mandar um

um processo longo?

requerimento para o reitor. E o meu pai ainda fez comigo.

A: Foi cedo, eu se calhar… estava triste com essa esco-

E1: Mas não chegou a enviar?

lha, falava com a minha mãe, e depois fui, fui deixando…

A: Não.

deixei de vir…

E1: Então praticamente deixou de frequentar a UTAD?

E1: …acabou por se afastar, não é? E os seus pais o que é

A: Não, não cheguei mesmo a frequentar a UTAD.

que eles diziam?

E1: Claro, pediu logo a transferência para…?

A: Oh, ficaram desiludidos e possivelmente os meus ir-

A: Candidatei-me na 3ª fase… para aí ainda devia ser fácil,

mãos queriam que eu viesse, não sei quê… mas a decisão

para ao menos…

foi minha…

E1: A sua família é daqui de Vila Real?

E1: Sim, isso é. Pode fazer uma candidatura… os prazos

A: Não, os meus irmãos estão fora, a maior parte deles,

devem iniciar agora em breve, mas o melhor é ir lá e per-

porque eu tenho sete irmãos.

guntar se já há prazos…

E1: Sete irmãos?

A: …e depois tratar de como é que pago as propinas do

A: Somos oito e alguns estão fora.

ano anterior, que devem ser todas, devem ser… 1100, se

E1: São naturais daqui de Vila Real?

não me engano, ou 1000€, porque eu li no ficheiro.

A: Sim, alguns nasceram em Lisboa e a maior parte aqui.

E2: Neste ano letivo, para a terminar são 999€.

E1: Mas, os seus pais residem aqui?

A: Dão facilidades em pagar? Se tem que pagar tudo, se

A: Sim, sim… vivemos aqui.

não tem?

E1: Eles entenderam quando disse que não era aquilo

E2: Isso também não sei.

que queria, não?

A: A questão do abandonar…

A: Ensino Básico?

E2: É uma questão a colocar. Pergunte se ainda pode

E1: Sim.

anular a inscrição. Que também julgo que não podes, já

A: Sim. A minha mãe percebeu logo que não era nada

nesta data já não deve poder.

a ver comigo, que… depois eu contava que queria fazer

A: A inscrição de…

teatro. Pronto, ela viu logo que não era nada a ver co-

E1: …do primeiro ano?

migo.

E2: …deste o ano letivo 2013/2014. Expões a situação.

E1: Mas, imagino que lhes diz “Ai, é por causa das propi-

Devido à situação explicar aquilo que aconteceu, não é…

nas e isso” e eles aí…

mudou de curso, não é? Não é o curso que pretendia. Ou

A: É, eles disseram: - “oh, mas tens os teus irmãos para te

a situação familiar… se há possibilidade ou não. Em prin-

ajudar, também vais conseguir”.

cípio não deve haver. Mas pergunte, qualquer questão.

E1: Eles trabalham?

Explica a situação… para efeitos de bolsa de estudo, há

A: Sim.

uma inscrição, tem que haver aproveitamento escolar. Só

E1: Todos? É a mais nova?

há uma exceção. O aluno pode ter na mesma a bolsa de

A: Sou a mais nova.

estudo, se a falta de aproveitamento escolar se dever a

E1: E agora continua a trabalhar nesses dois salões de

um problema de saúde grave do aluno.

estética, não é?

A: …do aluno?

A: É… é uma loja de produtos.

E2: Tem que ser convenientemente comprovado.

E1: E acha que vai conseguir conciliar?

E1: Não pode ser de ascendente a cargo do aluno? No

A: Sim, vou ter que… bem, vai surgir o mesmo problema

caso de filhos… teve mesmo que acompanhar o seu pai,

do ano passado, porque vou continuar a trabalhar às sex-

não é?

tas, e…, mas pronto vou ter que…

A: Sim, sim. Tive mesmo que ir com ele, porque era a

E1: Mas, aí já vai ter a vantagem de ter o estatuto traba-

única que estava cá. Nas férias estão cá as minhas irmãs,

lhador-estudante, não é?

mas sou eu… ainda na semana passada estive com ele

A: Pois. Agora de início, logo… começar já de início.

aqui na quimioterapia, apesar dele estar a fazer paliati-

E1: E relativamente à solicitação da bolsa? Pretende so-

va, porque já está tão avançado e pode ficar 10 horas.

licitar?

Porque aquilo dura o dia inteiro. E, depois são eles que

A: Eu acho que não vou conseguir porque… não tive apro-

marcam as datas, da quimioterapia, não levam em conta

veitamento no ano anterior. Não sei se vou, por exemplo,

se nós podemos… eles marcam e desmarcam…

tentar fazer as cadeiras a sério, ter aproveitamento para

E2: Pois…

tentar a bolsa…

A: …até porque tenho que mexer com o meu horário de

E2: Este ano que vem?

trabalho também. Tive que tirar autorizações…

A: Sim, se frequentar, tentar fazer tudo direito, para ver

E1: Mas não lhe passou pela cabeça a anulação para evi-

se… em mudar de curso. Agora não sei se isso é possível…

tar o pagamento de propinas?
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A: Sim, pensei, mas depois… isso já foi desleixo da minha

pais,… eramos muitos. Para ter as minhas coisas também.

parte.

E1: E isso não interferia com o seu percurso escolar?

E1: E poderia do mesmo modo pedir o reingresso com a

A: Não, porque no princípio eu trabalhava no verão. Só

mudança de curso, não é? Ou isso iria…

nas férias de verão. Só quando deixei o 12º é que come-

E2: Acho que pode… poderia pedir agora para reingresso,

cei a trabalhar a tempo inteiro.

não sei se pode fazer com mudança, julgo que também.

E1: Mas, concluiu o 12º?

Mas é outra questão a colocar.

A: Sim, sim.

A: Eu ainda cheguei a enviar um e-mail para o site, onde

E1: Fez, esses anos… antes de chegar ao ensino supe-

se candidata à bolsa, a dizer que não conseguia. Respon-

rior… Chegou a reprovar algum ano?

deram que era impossível. O site devia estar sobrelota-

A: Na escola, no 8º.

do…

E1: Mas, a partir daí…

E1: Claro…

A: …passei sempre

A: Toda a gente a candidatar-se…

E1: Que idade é que tem?

E2: Mas não conseguia submeter ou…?

A: Tenho 22.

A: Submeter e ele não submetia, ficava ali a pensar, a

E1: O que acha que, nestas circunstâncias em que se

pensar… E eu tentei em vários computadores. Ainda pen-

encontra agora na perspetiva de reingressar, o que acha

sei, olha o computador deve andar mesmo…

que a UTAD poderá de alguma forma fazer, para ajudar

E2: Qual era o browser que utilizava? Era o Internet Ex-

no seu regresso ao ensino superior?

plorer ou o Google?

A: Eu acho que não foi bem falha da UTAD o meu aban-

A: Foi no computador da minha amiga, não me lembro.

dono. Porque eu também não procurei, assim, muita aju-

E2: Porque às vezes há aí alguma… O programa está de-

da, a verdade foi essa. Não sei, eu acho que tinha tudo

senvolvido para o Internet Explorer e agora usam cada

ali para me informar, acho que não foi mesmo falha por

vez mais o Google Chrome ou …

ser… o que eles podem melhorar, porque eu também

A: Não me lembro mesmo…

não…

E1: Há quanto tempo trabalha?

E1: Claro.

A: Naquela loja?

A: Não fui lá… não fui congelar a matrícula. Por exemplo,

E1: No todo.

se eles me perguntassem os motivos e se calhar tentar que

A: Trabalho desde os 16. No verão, trabalhava nos 14-15.

eu não congelasse… não sei ao certo o que eles possam

E1: Muito cedo

melhorar para me ajudar, porque… a culpa deles não foi

A: Sim trabalhei cedo.

deles, foi minha. Fui eu que tomei essa atitude.

E1: Que fazia?

E1: Mas para sua… acabou ainda por frequentar as au-

A: Trabalhava às vezes no bar da praia, quando ia para

las… o facto de ser trabalhador-estudante…

Aveiro. Depois trabalhei no shopping, numa loja de sapa-

A: A verdade, é curioso, só agora é que me ligaram a per-

tos. Depois trabalhei num quiosque de jornal lá no sho-

guntar o porquê de… fizeram-me um inquérito, porque é

pping. E agora vim para esta loja. Sempre que saía de um

que eu abandonei e ninguém me contactou?

arranjava outro.

E1: Oficialmente também não abandonou, não é?

E1: Mas… por iniciativa sua?

E2: Não anulou a inscrição?

A: E porque era preciso, sempre. Sempre vi os meus ir-

A: Sim, mas não frequentei mais as aulas.

mãos trabalharam muito cedo e eu também não ia ser

E2: Mas se calhar há sempre aquela opção, é optativo

exceção

frequentar ou não as aulas. Aqui houve um pouco…o erro

E1: É a mais nova, não é?

inicial terá sido, o problema de conciliar o trabalho com

A: Sim.

as aulas, não é?

E1: Mas, algumas dificuldades familiares, económicas?

A: Sim. A mudança de curso foi a solução.

A: Não, porque era preciso, às vezes, ajudar os meus

E1: Que depois não gostaste.

A: Que não gostei.
E2: Exatamente e depois deixou de frequentar, também

Entrevista 6

se calhar por razões pessoais, não é, ou familiares? Ago-

25 de Junho de 2014, Gondomar, homem, 26 anos.

ra, o problema a conciliar o trabalho com as aulas…
A: Sim…

E1: Eu vou direito ao assunto, esteve matriculado na

E1: Teve um peso em terminar?

UTAD, neste ano lectivo?

A: Teve, teve.

A: Entrei na 1ª fase, em Ciências de Desporto… depois fui

E1: Acabou por ter peso a sua desistência, porque obri-

fazer lá fazer a matrícula, depois o pagamento das… nem

gou-a a mudar para outro curso, que não foi de encontro

que queira ia acabar… eu tenho competições, de vez em

às suas expectativas?

quando tenho que ir para o Porto. Estar fora de casa…

A: Sim.

acabou por… deixar de ir, mas… mas pelos Maiores de 23

E1: Porque se continua em…

estava com confiança, mas pronto.

A: …comunicação e multimédia provavelmente…

E2: Chegou a estar lá alguns dias?

E1: …não teria desistido, não é?

A: Fui só lá por causa da matrícula. Depois… as matrí-

A: Exato.

culas, salvo erro, começavam antes… e eu na semana

E1: E o facto de não ter na altura o estatuto, não é?

a seguir… nessa semana tive… uma aula. Mas teve que

A: Sim, numa altura não tinha, mas depois que via que

ser… eu tentei adiar, adiar, adiar. Decidi não ir… é melhor

não conseguia que a bolsa…

assim. Era para ir a Codessais [aos SASUTAD], mas acabei

E1: …porque não chegou a meter o estatuto por causa da

por não ir…

bolsa, não é?

E1: Mas chegou a pagar a primeira prestação da propina,

A: Pois…

não é?

E1: Porquê, julgava que tendo o estatuto de trabalha-

A: Paguei a inscrição e depois a primeira propina.

dor-estudante que automaticamente anulava o pedido

E1: Chegou a escolher habitação, bolsa…?

a bolsa.

A: Eu lá… eu lá, em termos de habitação… cheguei a ter

A: Sim,… e depois lá está, eu não recorri a essas infor-

um quarto escolhido, mas depois…

mações da UTAD, tinha colegas que já tinham tirado o

E1: …nem chegou mesmo a ir lá às aulas?

curso na UTAD ou já estava a acabar, disseram não metas

A: Não.

porque não vais conseguir a bolsa por causa do estatuto.

E2: Na altura chegou a procurar, por exemplo, tentar ir

E, pronto, eu não meti, para me candidatar à bolsa, mas

para as residências universitárias?

não consegui.

A: Cheguei. Na altura…

E2: Temos muitos bolseiros que são trabalhadores-estu-

E2: Chegou a ver as instalações?

dantes. Podem ser ou não.

A: Na altura da inscrição eu cheguei a ir lá.

A: Pois, agora já tenho essa informação.

E1: Acha que economicamente está…

E2: Basicamente é o rendimento per capita do agregado

E2: Chegou a concorrer à bolsa de estudo, por exemplo?

familiar. Ou se o aluno é o único elemento do agregado

A: Não, foi pedido…

familiar fica mais difícil ter direito à bolsa de estudo. Cada

E2: …as credenciais da DGES?

caso é um caso. Convém sempre concorrer, não é? Por

A: As credenciais da DGES e não cheguei a fazer.

exemplo, a partir do dia 25 de junho já pode fazer can-

E2: Não chegou a fazer…

didatura.

E1: Escolheu Vila Real porque quer ser treinador de fu-

E1: Na internet não procurou informação mais detalhada

tebol?

sobre estas questões?

A: Exato. Na altura, ele [um treinador] tinha jogos na

A: Não… depois foi desinteresse. Foi mesmo desinteresse

UTAD e falou muito bem daquilo e também tem lá pes-

depois. Não vou, pronto chau… para o ano vejo.

soas que andam no segundo ano e falaram bem daquilo.
E eu cheguei a concorrer para a UTAD porque…
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E1: …tinha boas referências, não é?

A: Tenho dois amigos lá. Era como eu, queria educação

A: Tinha boas referências.

física e desporto, era jogador, na altura tínhamos combi-

E1: Claro, claro. E o curso de desporto é a primeira op-

nado ficarmos juntos.

ção, não é? Essa opção por desporto já é uma opção que

E1: O facto de ter lá amigos era mais um fator incenti-

vinha de trás, já estava mais ou menos definido ou foi

vador?

algo assim…?

A: Exato. Eu também pensava isso. Os meus pais também

A: Não, foi momentâneo.

pensavam isso, mas depois não…

E1: Ou já vem de influência de família?

E1: E depois passou por problemas psicológicos?

A: Não.

A: Sim, porque eu estive a ver… na altura estive a ver isso

E1: Os seus pais, o que é que… qual é a profissão dele?

mas…

A: O meu pai era comentador de opinião. No verão faz

E2: Está a ser acompanhado…

vendas nos quiosques. E a minha mãe é funcionária pú-

A: Pois…

blica.

E2: Está a pensar em voltar, a reingressar ao ensino supe-

E1: E você mora com eles?

rior? Ou vai candidatar-se outra vez para o Porto.

A: Moro, com eles, com os dois e com a minha avó pa-

A: Vou candidatar-me para o Porto.

terna.

E2: Porquê?

E1: É filho único?

A: Já fiz em Vila Real a prova de esforço, os prérequisi-

A: Tenho um irmão. Ela, como no ano passado, teve pro-

tos de desporto. Vou candidatar-me ao Porto porque a

blemas graves de saúde…

casa compensa caso precise de alguma coisa. Estou mais

E1: Em termos da situação económica dos seus pais, ela

perto dos meus pais, garante outras coisas que para ter

permite-lhes, de alguma forma, ter dois filhos, como é o

acesso em Vila Real é mais complicado.

caso, no ensino superior?

E1: Como é que os seus pais reagiram quando lhes disse

A: Sim. Tem gente que não consegue sustentar só um fi-

que não ia para Vila Real?

lho, eu graças a Deus acho que eu e meu irmão temos

A: Eles acharam estranho…

oportunidade de ter acesso à universidade. O meu pai

E1: …você escolher para Vila Real?

chegou a ganhar algum, já deu para pagar os estudos, e a

A: Não, eles acharam estranho eu não querer ir, eu gosto

minha mãe também ganha…

de aulas… preferi parar…

E2: Mesmo que não tivesse, por exemplo, apoio ao nível

E1: Mas, quando você foi fazer a inscrição estava tudo

do Estado, pela atribuição de uma bolsa de estudo…

bem?

A: …exato, exato… acho que acabava por, mesmo que

A: Estava tudo bem… cheguei lá, com meu pai, a Vila

concorresse à bolsa, acabava por…

Real, ele por acaso conhece muita coisa lá. Eu entrei e

E2: …desistir. E chegou a concorrer?

estava tudo bem, eu vim para baixo, parece que mudei

A: Sim, pelo sim pelo não. Embora o meu pai esteja de-

completamente…

sempregado, a minha mãe ganha por ele.

E2: Mas houve alguma coisa que…

E1: Por questões económicas, não…?

A: É capaz de ser a cidade…

A: Não, não. Não desisti por não gostar da UTAD, mas por

E1: Desde então até agora o que é que tem feito?

ser em Vila Real…

A: Tenho ajudado o meu pai no trabalho.

E1: Mas, esse seu problema é por ser na UTAD? Ou quan-

E1: Basicamente, é trabalho de reposição de produtos que

do não gostou...

estão à venda, em quiosques, não é?

A: Não dá, não dá, não dava mesmo porque eu não que-

A: Nós vendemos… nós temos um quiosque, na zona da

ria ir. Não era o que eu queria. Para desporto queria ir,

Maia. Então tenho ajudado a fazer isso. Ganho algum di-

para o Porto eu queria ir, só na minha cabeça não metia

nheiro, para pagar as minhas coisas, algum para pagar a

a UTAD.

universidade…

E1: Tinha lá amigos?

E1: E em relação ao acompanhamento psicológico? Já se

sente mais estabilizado?

peito. Não gosto que mandem em mim. A dizer… vai para

A: Tenho de duas em duas semanas, até agora tenho tido.

ali… vai fazer isto, aquilo…

E1: E tenciona este ano tentar voltar a concorrer ao en-

E2: vai para a direita… vai para a esquerda…

sino superior?

A: ...exato… e acho que não me ia dar bem. Lá ia acabar

A: Eu acho que é melhor tentar todas as possibilidades…

por…

licenciatura, depois mestrado.

E1: Mas pensava na praxe quando, nesse dia fez a inscri-

E1: Mas para uma instituição próximo de casa?

ção ou…?

A: Exato. Para, se acontecer outra vez não deixar… tentar

A: Pensava, pensava… acho que acabei por dizer que não

o apoio em casa.

ia para a praxe porque não queria que mandassem em

E1: A UTAD está de fora...

mim.

A: Também não está de todo…eu quase sempre quero

E1: Já vinha com essa decisão?

fazer as coisas sozinho, à minha maneira e… vejo que não

A: Ao início tentei… tentei… se calhar ir à praxe. Eu não

consigo, deixo, mas… há certas temporadas que estou

sou contra a praxe. Eu acho que a praxe tem o lado bom

melhor.

e tem o lado mau. É preciso ver os dois. Tem o lado bom

E1: Acha que isso também teria acontecido se tivesse en-

porque permite fazer amizades, permite fazer ativida-

trado para aqui, para o Porto?

des… depois há muitas coisas que… só que há sempre

A: Acho que sim. A minha mãe muitas vezes pergunta e…

um ou outro que não sabe distinguir o respeito pelas pes-

acho que sim. Acho que ia estar… na altura não andava,…

soas… há sempre aqueles doutores que acham que não há

não estava a 100%. Tentava, mas… antes de ir fui ao hos-

limites, que é…

pital… já estava a ter uns sintomas de pessimismo. Eu não

E1: O que é que os seus amigos diziam das praxes? Dos

estou bem, só que falei a rir, e ela pensou que eu estava a

seus conhecidos da UTAD? Já disse que eram um bocadi-

brincar. E eu disse que estava a falar a sério. Passado uns

nho puxadas ao início, mas eram para vós?

tempos é que ela acreditou, não é, viu que estava a sério.

A: Um bocadinho. E eu… eu fiquei um bocado com medo,

Sou superpositivo e ela pensou que estava a brincar.

é.

E1: Pois… Chegou a ter algum contacto com a… com a

A: Exato, exato. Eles estavam lá…

praxe, com a associação de estudantes, algo que tivesse

E2: Também há vídeos no youtube com essas…

na altura facilitado a integração, não é?

A: Eles a mandarem…

A: Fui lá só na altura não da inscrição.

E1: Chegou a ver no youtube?

E2: Foi só lá um dia?

A: Sim, sim.

A: Pois.

E1: Então, eu vejo que você ficou com medo à praxe.

E1: Mas a questão da praxe?

A: Também, também. Mas, só… eu acho que quem não

A: Mas tentei seguir sempre pelo facebook e essas coisas.

vai é porque pá… acho que há aquela mentalidade de…

E1: E a questão da praxe não suscitou assim grande

pronto, não vai à praxe é um menino ou uma menina…

apreensão?

E2: Mas isso é também mentalidade… de algumas pes-

A: As pessoas são um bocado más e tal, mas é normal.

soas…

E1: Isso teve alguma coisa a ver com a situação?

E1: Acha que é a praxe… iria ajudar mais a integração ou

A: …assusta um bocado.

ia ser mais um fator…?

E1: É?

A: Ao início ia-me assustar um bocado. Ia-me assustar

A: Assusta um bocado. Mas acho que…

um bocado, porque é puxado e eu talvez… mas acho que

E1: Mas os seus colegas tinham falado isso na praxe, os

ia ajudar. Mas, quando entrar na universidade acho que

que estavam lá?

quero passar pela praxe.

A: Os primeiros dias… eram um bocado puxados… e eu

E1: Também o motivou ficar aqui mais próximo?

tenho um feitio um bocado… eu não tolero tudo. Mesmo

A: Exato. Mesmo, se fosse para lá, no início era capaz de

em casa os meus pais… tem que ser… tem que haver res-

meter bolsa e aqui no Porto não, é mais fácil… e aí tenho
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o bem-estar e tenho o futebol, que é onde pretendo tra-

E2: …com certeza. Depois não chegou ou chegou… desis-

balhar.

tiu… não cancelou a matrícula?

E1: É mesmo o seu projeto de vida? Fazer formação aca-

A: Eu estive lá [na Universidade do Porto] pouquíssimo

démica para de alguma forma estar ligado ao futebol?

tempo. Estive menos de um mês e exigiram-me o paga-

A: Exato. No ano passado já fiz o curso de guardaredes,

mento total das propinas. Nem foi metade, nem foi… por-

mas tenciono fazer a universidade. Mas o que interessa

que acho que até 12 de maio pagava-se metade e depois

para mim é a saúde.

pagava-se já a totalidade. Não sei ao certo os valores,
mas também acho que não faz muito sentido. A maneira
como eles lidam com essa situação... eu estive pouquís-

Entrevista 7

simo tempo e exigiram o pagamento total das propinas.

8 de Julho de 2014, Vila Real, homem, 20 anos.

Não corresponde nem a 1/6 da frequência total…
E1: Pois… claro, claro. Porque aqui na UTAD só exigem o
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E1: Estava a dizer-me que, para todos os efeitos, ainda

pagamento parcial, não é?

está na UTAD?

E2: Sim, se anular a matrícula até dezembro exigem o

A: Sim, sim. Para todos os efeitos ainda estou matricu-

pagamento de uma parte da propina. Não sei agora exa-

lado, não acabei por... não anulei a matrícula porque

tamente o valor.

exigem o pagamento das propinas e neste momento não

E1: Se for depois é a totalidade.

tenho possibilidade para pagar a mensalidade. Também já

E2: Depois é a totalidade, se não me engano.

fui aos serviços sociais, já falei com o vice-reitor. Vamos

A: Mas claro se for…, não sei, se continua o mesmo, par-

tentar arranjar maneira de… pronto, resolver a situação

tindo do princípio que é o mesmo valor, se forem muito

para conseguir anular a matrícula, para futuramente pu-

inflexíveis depois, eu não… tinha possibilidade pagar…

der reingressar outra vez no ensino superior.

deixei andar as coisas. Tive mesmo, não tive outra alter-

E1: Claro, claro.

nativa.

A: Talvez um plano de pagamento…

E1: Estava inscrito em que curso, no ano…? Está a referir-

E1: É o primeiro ano que está a candidatar-se à univer-

-se ao ano letivo anterior, não é?

sidade?

A: No primeiro?

A: Não. E parte do problema surge daí, porque estive no

E1: Sim.

primeiro ano no Porto. Na Universidade do Porto, na Fa-

A: Geologia e Biologia.

culdade de Ciências, e com motivos radicais, mudei com-

E1: No Porto não é?

pletamente a especialidade que, à partida, podia ter, e

A: Sim.

com o tempo deixei de ter condições para continuar, não

E1: É do Porto, daqui de Vila Real…?

é, por não ter mais possibilidade. Tive que ir para casa. E

A: Sou de Paços de Ferreira.

exigiram também o pagamento das propinas. Entretanto

E1: Paços de Ferreira. E quando disse que aconteceu uma

no próximo ano… eu não sabia que não tendo anulado a

situação bastante radical, utilizando as suas palavras, que

matrícula no ano anterior não poderia ter acesso à bol-

acabou por lhe alterar os seus planos a que é que se es-

sa. E foi aí que se gerou o problema, porque eu para ter

tava a referir?

acesso à bolsa tinha que pagar. E, se não podia a propina

A: Primeiro os meus pais,… o meu pai ficou desempre-

como é que…?

gado e a minha mãe teve uma dívida passada, que lhe

E1: Claro…

começaram a penhorar… muito, uma grande parte do

A: …não fazia muito sentido…

ordenado. E acabou por se confirmar que… estava a ser…

E2: Já esteve aqui, não?

essa dívida não existia e acabou por se resolver, mas na-

A: Sim, já passei por aqui.

quele momento tirava grande parte do ordenado à mi-

E2: Pois, eu lembro-me de si.

nha mãe, e… não tive maneira. E por outro lado, a minha

A: A tentar arranjar alguma maneira…

tia… usualmente, pronto é um negócio de família, às ve-

zes ia para lá tomar conta daquilo, para ajudar, e calhou

A: Estava à espera da bolsa, mas… o meu irmão sempre

exatamente naquele momento de a empregada sair, que

teve.

trabalhava lá, trabalho fixo. E não havia mais ninguém,

E2: Pois… seria natural que também tivesse direito.

porque o meu irmão está a estudar, a minha prima, que

E1: No Porto não chegou a frequentar as aulas?

é filha da minha tia, está habituada a estudar e… solução

A: Cheguei a frequentar durante aquele pouco tempo.

temporária, tive que ficar lá e acabou por ser uma so-

E1: O ano anterior esteve em casa?

lução que… que ao início era para ser temporária e que

A: Não, estive à procura de emprego e estive a melhorar

acabou por se prolongar durante algum tempo. Aliado a

os exames nacionais para poder ingressar noutro curso…

essas coisas não…

não queria estar parado. Não conseguia arranjar empre-

E1: Não tinha hipóteses de pagar as propinas, não é? E no

go mas… pelo menos conseguia o segundo objetivo.

Porto não entenderam essa situação?

E1: E a opção da UTAD, a mudança do Porto para a UTAD.

A: O que me disseram foi simplesmente que podiam fazer

Foi uma opção deliberada sua? Como é que aconteceu?

um plano de pagamento, mas… acaba por ser o mesmo.

A: Não foi totalmente…

E1: Pois… Mas chegou a recorrer aos serviços sociais lá?

E1: Também Biologia na UTAD, não é?

A: Sim, eu fui a todos os sítios. Cheguei a falar com… já

A: Não, não tem nada a ver. Estou em Engenharia In-

não sei ao certo que cargo é que ocupava, mas era um

formática. É completamente diferente. Foi mais com

cargo importante para saber, nestes casos, o que é que

a perspetiva de emprego e de… como agora tem muita

se podia fazer.

saída, fui um bocado… não é bem pressionado, mas fui

E1: Claro, claro.

influenciado por uma alternativa com mais saída e as-

A: …mas foram muito inflexíveis, apenas me deixaram

sim… melhores perspetivas. Foi basicamente por isso.

bem claro que só podia fazer o pagamento. Não havia

E1: Em que opção colocou a UTAD?

outra hipótese.

A: Nem sei… primeiro falhei por uma décima ou duas Por-

E1: E você chegou a concorrer a bolsa?

to e três a Universidade do Minho.

A: Sim.

E2: O mesmo curso ou…?

E1: Em princípio,… pois, mas no ano anterior os seus pais

A: O mesmo curso. E este curso é o que ainda tem o me-

tinham estado a trabalhar, não é? É que, podia até acon-

lhor futuro. Não sei… talvez, mas… se calhar ainda vou

tecer nem ter direito a bolsa, não é?

repetir, este ano, os exames nacionais, para… também se

E2: Não sei se chegou a ser bolseiro lá?

calhar não vou arranjar emprego. Tenho que ver…

A: Não, não cheguei. Não estava a frequentar as aulas. Se

E2: Mas se está a fazer os exames nacionais o objetivo é

não estava a frequentar as aulas ia acabar por chumbar por

melhorar as médias…

faltas, e mesmo que me dessem a bolsa, claro…

A: …mas eles têm validade de dois anos, caso não dê para

E2: Não ia ser bolseiro porque motivo?

este ano dá para o ano.

A: Por esse motivo, tive que desistir das aulas.

E2: Dá para o ano. Mas o objetivo é para concorrer para

E2: Mas não anulou a matrícula, é como se tivesse a fre-

o mesmo curso ou para outro curso?

quentar, por isso o processo não seria anulado.

A: Talvez, não sei dizer com certeza porque não aquele

A: Foi anulado por falta… eram necessários documentos

curso que foi paixão à primeira vista. Mas,… não sei… de-

e não tinha como inserir, não ia…

pende das possibilidades.

E1: Mas estava-se a referir ainda à Universidade do Por-

E1: Você quando concorreu para a UTAD tinha consciên-

to?

cia que a sua situação ainda era um bocado problemáti-

E2: Ele é aluno da UTAD, apesar de não estar a frequen-

ca, não é?

tar, não estar cá nas aulas.

A: Sim.

A: Estava à espera também de arranjar um part-time para

E1: Ou achou que as coisas poderiam mudar, estavam a

ajudar… aí o incómodo principal foi a bolsa.

correr melhor?

E1: Claro.

A: Tinham a perspetiva de melhorar e se eu tivesse bol-
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sa poderia continuar. O problema é que não houve bolsa

E2: Soluções aqui…

e… não havendo bolsa, mesmo que melhore não… é um

A: Não tinha alternativa. Tinha que regularizar a minha...,

grande impacto. Não tive hipótese.

se no ano anterior… teria que regularizar para ter bolsa

E1: A situação dos seus pais…?

de estudo…

A: Mantém-se. Em grande parte… menos aquela dívida

E2: O que eu disse foi, para ter direito à bolsa de estudo

que foi cobrada, mas deixou de poder ajudar a mim para

ou teria que ter aproveitamento escolar, que não tinha,

ajudar o meu irmão, que está numa universidade priva-

ou teria de entregar um documento, um comprovativo

da, e a propina é enorme.

em como…

E1: Claro.

E1:…tinha a situação regularizada?

A: Está a acabar o curso este ano, se calhar para o ano

E2: Tinha cancelado a matrícula no ano anterior.

vai…

E1: Não chegou a cancelar, pois…

E1: E na universidade privada não tem bolsa? No privado

E2: Tentou mas não conseguiu, não foi?

também é igual ao público.

A: Sim, sim. Deram-me a resposta que tinha que pagar

A: Sim, ele tem bolsa.

as propinas.

E2: As bolsas são exatamente as mesmas que no público,

E1: Era um ciclo vicioso, não é? E não poderia agora en-

só que a propina é que é muito superior. Porque a bolsa

caixar nos critérios que são do subsídio de emergência?

será sempre em função da propina máxima, estamos a

E2: Não.

falar de propina máxima são mil e sessenta e tal euros

E1: Tinha conhecimento disso?

por ano, mas a propina lá é para aí três mil quatrocentos

A: Não.

e muitos euros. E a bolsa só vai até aos mil, dependendo

E1. E a sua adaptação a Vila Real, como é que correu?

da situação socioeconómica, mas há um desfasamento

A: Foi boa, foi muito positiva. Gostei muito do tempo que

muito grande em relação à propina, porque as propinas

estava aqui. Gostei muito! Também estava em casa com

são muito superiores.

dois amigos que me ajudam na adaptação. Gostei do am-

E1. Mas a sua perspetiva, de alguma forma, é tentar can-

biente da faculdade, não tem nada a ver com a do Porto.

didatar-se, recorrer à bolsa e depois a partir do momento

E1: O que é que a distingue da do Porto, já agora?

em que já tem a bolsa, já estaria mais…

A: …fácil integração, as praxes ajudaram muito, o concei-

A: …mais relaxado

to de praxe aqui e no Porto é um bocado diferente…

E1: Ou seja, o facto de não poder aceder a bolsa acabou

E2: Qual é essa a diferença? O que é que faziam lá no

por…

Porto, nas praxes?

A: Exato, foi a razão de sair. Já tinha alguns problemas…

A: … no curso que eu estava tinha mais estudantes e não

já dois meses a pagar em atraso, no caso que estava ali e

havia tanta interação entre os alunos, eram mais umas

algumas contas. Estava, estava, estava a contar com bolsa

brincadeiras, mas não foi nada… aqui, para além daquele

para poder aliviar e pôr as propinas em dia.

tempo de praxe na universidade, havia encontros fora da

E1: Mas, imagino que quando recorreu aos serviços para

universidade, só ia quem queria, não é em praxe, mas

tratar do processo e para, eventualmente, esclarecer dú-

fora da universidade, tomava-se um café, um cigarro,… e

vidas relativamente à bolsa, foi dito que automaticamen-

essas coisas que não existiam no Porto.

te não teria direito a bolsa, não é?

E1: No Porto não tinha essa vertente?

E2: Não, na altura…

A: Exato. Era mais limitado ao tempo de horários de au-

E1: Só pela situação do ano anterior, só por isso, não é?

las, sem ser aulas.

A: Sim, só isso... depois, tentei arranjar uma solução.

E1: Claro, claro.

E2: Ele dirigiu-se aqui, aos serviços e chegou…

E2: Mas esses encontros, são mais próprios… ou even-

A: …a falar consigo diretamente.

tualmente todos os cursos fazem, aqui na UTAD?

E2: Exatamente.

A: Isso eu não sei, mas sei que no geral o ambiente uni-

E1: Que solução é que procurou arranjar?

versitário é melhor aqui do que no Porto. Isso também

depende de cada curso e cada ano… Em termos gerais

A: Foi um bocado de ambos. A situação começou a se ar-

acho que é mais positivo aqui, o ambiente aqui, acho que

rastar porque eu estava a aguentar, com despesas extras,

não tenho dúvida.

casa, alimentação.

E1: Quando se refere a ambiente é mais nesse sentido

E1: Já agora quanto é que gastava por mês?

da integração?

A: Ora, habitação, 80 de renda…

A: Sim.

E1: 80 euros?

E1: Pois. E no que diz respeito ao meio académico, pro-

A: Sim. Mais cerca de 30 euros de… talvez 150, talvez à

priamente dito, cursos, professores, aulas, instalações?

volta disso.

A: Principalmente, a grande diferença que notei foi na

E1: Por mês

relação professor-aluno, aqui. A relação professor-aluno

A: Sim

é próxima e abre ali espaço para, depois das aulas, um

E1: E com transporte e tudo?

aluno que tenha dúvidas pode falar com o professor. Ge-

A: Estou a falar com transporte, já. Eu partilhava um au-

ralmente os professores diziam isso.

tomóvel próprio. Mas, foi um arrastar da situação, por-

E1: Claro.

que acabei por ficar com dois meses, como já tinha dito,

A: E estavam disponíveis para ajudar qualquer situação.

de renda para pagar e o xaque-mate foi quando soube da

No Porto, era mais distante, era praticamente estar nas

situação da bolsa.

aulas.

E1: …foi a gota d’água.

E1: Turmas maiores?

A: Exato!

A: Não, não é. Mas, mesmo nas práticas, que eram pe-

E1: E foi nessa altura que então decidiu?

quenas turmas, não havia muito… claro que não iam di-

A: Sim, não tinha outra hipótese.

zer que não tiravam, mas que não estavam tão disponí-

E1: Foi nessa altura… também que foi aqui aos serviços

veis nem tão atenciosos, aqui é evidente que aqui eram

para ver se havia alternativas?

mais atenciosos.

A: Sim.

E1: E equipamentos, uma vez que é de um curso que… a

E1: Pelo menos para ouvir?

questão dos equipamentos, dos recursos, é importante,

A: Sim, procurei e falei. E tentei procurar uma solução

o que me pode dizer sobre isso?

para… mas neste caso foi impossível.

A: Achei suficiente, não era… não houve assim falta de

E1: E o que é que os seus pais entretanto lhe diziam?

equipamentos, mas também não era assim, não era de

Qual foi a opinião deles? Qual foi a palavra deles?

topo. Era suficiente para toda a gente ter uma boa apren-

A: É que não havia hipótese. Não era aquilo que quería-

dizagem.

mos, não é? Tínhamos que tentar noutra altura, que neste

E1: Disse então que frequentou o 1º semestre completo?

momento seria impossível. Foi muito difícil.

A: Sim.

E1: Como é que lidou com a situação?

E1: Chegou a ter aproveitamento?

A: Foi complicado, porque já ter que sair um ano… eu

A: Sim, tive aproveitamento, só não acabei na época de

não queria ter saído. As coisas estavam até a correr bem,

exames… eu podia… pensei que talvez só tivesse uma ca-

académicos, pessoais, ter a possibilidade por causa de

deira. Acabei por não passar a três por na altura ia desis-

dinheiro é um bocado chato. Mas pronto…

tir. Não cheguei ir aos exames. Tinha que vir cá de prepó-

E1: Já agora o seu trajeto escolar… como é que correu no

sito, gastar dinheiro e a viagem não é barata, para realizar

secundário?

os exames. E acabei por ficar com três cadeiras por fazer.

A: Foi bom, sempre tive boas notas. Nunca chumbei de

E1: Essa tomada de decisão de desistir foi algo que to-

ano, nunca tirei uma negativa. Tinha uma média boa.  

mou como um processo… as coisas foram acontecendo

E1: E a escolha pela Biologia, inicialmente foi já uma es-

ou algo que surgiu mais momentaneamente? Como é

colha,… começou a ganhar forma cedo ou foi uma esco-

que surgiu essa decisão? Em que contexto? Em que cir-

lha de última hora?

cunstâncias?

A: Não, foi cedo. É uma área que eu gosto. Já tinha co-
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meçado desde, talvez, o 10º ano, no ensino secundário.

termos de dívidas já se torna um bocado complicado. Por

A formar-se, claro.

isso é que…

E1: A informática acabou por ser uma solução mais prag-

E1: Dívidas, não quero… mas ajuda a perceber… dívidas

mática?

relacionadas com os estudos do seu irmão?

A: Sim, sim.

A: Não, não só… Não sei muito, porque não estou muito

E1: Logo a pensar no mercado de trabalho. Acha que será

na economia…

mais fácil encontrar trabalho em informática? Sem dúvi-

E1: …doméstica.

da. Não há qualquer dúvida. Parece que a empregabilida-

A: das finanças, domésticas, mas… são dívidas já de al-

de é… em qualquer universidade, se não é 100% é quase.

guns anos, não sei ao certo.

Enquanto Biologia é o contrário.

E1: Vem de família?

E1: Mas se não fosse por questões económicas, continua-

A: Familiares.

ria na Biologia, não?

E1: Claro, claro. E a hipótese UTAD mantém-se ou preten-

A: Talvez, talvez… é uma área que não desgosto. Se des-

de ficar no Porto?

gostasse também não tinha escolhido, mas talvez assim

A: Mantém-se. Gostaria… é assim. Tanto que no Porto à

uma área relacionada com a natureza.

partida poderia ficar mais barato, mas depende de muita

E1: E quais são os seus planos, a curto prazo, para o pró-

coisa. Talvez faça… a proximidade seja relevante. Mas se

ximo ano?

tivesse oportunidade de escolher entre o Porto e a UTAD,

A: Pois… ainda estou a tentar arranjar emprego. Já, já…

se calhar preferia vir à UTAD. Se não houvesse nenhum

vou agora em julho, em meados de julho, regressar a ver

fator a decidir, se calhar preferia a UTAD.

se dá para melhorar outra vez a média. Para o ano tenho

E1: O mesmo curso ou…?

que estudar bem a minha situação, para não correr o ris-

A: Em princípio o mesmo curso.

co de me inscrever outra vez e ter que sair outra vez.

E2: Num próximo ano letivo, depois… se este ano fez o

E1: Pois.

1º semestre?

A: Se saísse já é demais… não tenho margem para isso.

A: Sim.

Tenho que pensar bem. Tenho que… vou tentar resolver

E2: Menos uma cadeira?

a minha situação nas duas faculdades. E se conseguir re-

A: Não fiz três. Poderia ter acabado, mas não…

solver da melhor forma essas duas, talvez possa-me ins-

E2: …Sim. Não teve aprovação a 3 cadeiras?

crever para o ano. Caso não resolva, tenho que garantir

A: Sim.

que consigo me sustentar sem a bolsa. Talvez só ingresso

E2: Três… Pensando que um semestre vale trinta crédi-

quando arranjar um emprego ou a situação melhore na

tos… não sei os créditos que fez, mas provavelmente…

família.

pois nesse caso três, terá feito cerca de… terá feito cerca

E1: Quer dizer que, tendo em conta o atual cenário, ou

de 18 créditos. Teria que ter no mínimo 36 para ter di-

bolsa ou emprego?

reito à bolsa de estudo. Vai ser sempre complicado. Se

A: Sim.

regressar à UTAD há alternativas, há… não é o subsídio

E1: Não há outra alternativa?

de emergência, mas é a bolsa de formação, já se pode

A: Há, se…

candidatar.

E1: O seu pai também está à procura de emprego?

E1: Era uma boa solução. Tinha conhecimento da bolsa

A: Sim. Lá está, se a situação familiar alterar para melhor,

de remuneração?

bastante melhor, talvez, mas mesmo assim é complicado.

E2: A bolsa de formação é… se calhar vem com outro

E1: Pois…

nome, temos trabalhadores-estudantes uns trabalham

A: Porque não sou só eu o único, não sou o único mem-

para nós, para os serviços de ação social ou para a UTAD,

bro da família que está com problemas.

na biblioteca, nos bares, nas cantinas, em troca recebem

E1: Tem mais um irmão, não é?

um determinado montante por hora e fazem também

A: Tenho um irmão, vai acabar o curso, mas mesmo em

horas nos bares e nas cantinas.

E1: Gratuito, não é?

A: Terceiro.

E2: Sim, gratuito. Por cada hora que trabalham rece-

E1: Quais foram as razões que estiveram na origem da

bem um determinado montante e trabalham as horas,

suspensão da matrícula?

de acordo com as possibilidades de cada aluno. Os ho-

A: Fatores financeiros, como é óbvio. Sempre paguei as

rários… se o aluno diz que pode trabalhar, faz uma ins-

propinas, nunca tive ajuda nenhuma de lado nenhum. E

crição, uma candidatura, diz que pode trabalhar nestas,

depois como fiquei desempregada, enquanto tive subsí-

nestas, nessas horas e nós vamos depois chamá-lo para

dio de desemprego fui aguentando, e depois como me

trabalhar nas horas que tem disponibilidade.

cortaram o subsídio tive mesmo que…

E1: É uma grande flexibilidade, em termos de horários,

E1: Em que é que trabalhava?

não é? Dá… permite perfeitamente para compatibilizar

A: Eu fui militar, durante muitos anos, e depois acabaram

com…

os anos de contrato, aliás iniciei o curso e ainda estava

E2: Sim. Em princípio… por exemplo, a realidade que co-

na tropa. Depois tive dois anos e meio de desemprego,

nheço melhor é daqui dos serviços de ação social, são ho-

fui interrompendo conforme havia ou não ofertas. Mas

rários que às vezes são bons para os alunos, porque são

pronto, acabei depois por voltar… trabalhei em vários sí-

os horários das refeições, nós precisamos sobretudo de

tios, desde direção de finanças, numa adega, desde lojas,

alunos a trabalhar nos picos das refeições. Será na hora

desde… no hospital, fui aproveitando o que ia aparecen-

do almoço, faz ali duas horitas, por exemplo, aproveita

do. Só que a falta de ordenado foi de longo prazo…

faz a refeição e acaba por não perder… um part-time no

E1: Tem vínculos?

shopping ou em outro local, os horários são muito mais

A: Temos, tipo que fazer férias… era mais até nesta altura

rígidos…

fazer as férias ou na altura das vindimas. Na realização

E1: O que é que acha desta… desta…opção?

das finanças, na fase de entrega do IRS, naqueles 3 me-

A: Acho que é uma boa iniciativa. Acho que… já tinha ou-

ses, para digitar o IRS que ainda fazem em papel. E… até

vido falar, acho que foi noutra universidade.

que tudo acabou.

E1: Certo. Vamos então desligar.

E1: Mas já foi nessa altura, de uma certa instabilidade
profissional, que optou por estudar?
A: Não. Eu optei por ingressar no ensino superior e ain-
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da estava na tropa. O primeiro ano fiz estava na tropa,

8 de Julho de 2014, Vila Real, mulher, 33 anos.

depois cancelei, ou melhor, não me matriculei porque
entretanto fui para o exterior. Depois, quando vim, fiz o

E1: Começava por perguntar logo aquilo que é o nosso

reingresso, e apanhei metade a trabalhar e metade já no

principal foco de interesse. Qual é a sua situação face à

desemprego. Eu estava bem, tinha o tempo todo para vir

UTAD, suspendeu a matrícula…?

às aulas.

A: Sim, sim. Não este ano, não mesmo… não me matricu-

E1: Claro

lei, já no ano passado também não. Acho que é o terceiro

A: O segundo e o terceiro ano até foram os que correram

ano. Não…

melhor.

E1: Que não se… mas tem a matrícula suspensa?

E1: Porque tinha mais tempo, não é?

A: É, é assim… quando quiser ingressar e tiver o paga-

A: Tinha mais tempo.

mento das propinas efetuadas, acho que são aprovadas

E1: E quando é que a situação se tornou insustentável?

não é? É só o prazo.

A: Foi a partir de 2011-2012.

E1: E estava em que curso?

E1: Foi quando sessou…?

A: Educação Básica.

A: Fiquei sem desemprego e depois consegui trabalhar

E1: Educação Básica. Aqui no Cifop?

na Régua. Por dois meses.

A: No Cifop.

E1: Para além do seu trabalho não tinha outra possibili-

E1: Estava a frequentar que ano?

dade de apoio financeiro? Família?
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A: Oh, a minha mãe, mas não tem possibilidades. É refor-

A: Sim.

mada, tem uma reforma de 330€ e com esta idade tenho

E1: Pois, de facto é uma situação… mas tem que pagar

vergonha de pedir dinheiro à minha mãe. Quando fiz 17

eventualmente um ano de propinas, não é?

anos fiquei independente. Não é hoje que vou pedir à

A: Sim, mas o curso ainda tem que continuar mais dois

mãe.

anos, para validar.

E1: Tem mais irmãos? Tem filhos? É casada?

E3: Então tem que tirar o mestrado?

A: Tenho oito irmãos. Não tenho filhos. Sou divorciada.

A: Só que as propinas estão altíssimas.

E1: Peço desculpa pela pergunta, mas também é impor-

E1: Pois.

tante ver se tem alguém a cargo, é mais um fator, é mais

A: É para aí 1300€…

um peso, quer queiramos ou não, não é...?

E3: Não, 1019€.

A: Sim, sim, não há problema. Não, não tenho filho ne-

A: Mas o quê, baixou?

nhum. Felizmente ou infelizmente… neste caso é feliz-

E3: Não. Este ano foram 1019€. Este ano é que vai au-

mente.

mentar.

E1: Claro… e chegou alguma vez a candidatar-se a bolsa

A: Ah, eu tinha a sensação que pagavam…

da UTAD?

E3: Não,

A: Sim. No primeiro ano e depois desisti. Foi indeferido.

A: …em prestações.

E3: Por causa da capitação? Como militar devia ter uma

E1: Mas porque é que tem que tirar o mestrado?

capitação muito alta e quando conseguiu o subsídio de

E3: Porque é obrigatório.

desemprego já tinha direito e não se candidatou. Isto é

A: Pois. Porque, senão, não posso trabalhar.

mesmo assim?

E1: Claro.

A: Não, mas quando é o desemprego não é superior ao

A Foi má opção… neste momento, sinceramente foi má

ordenado mínimo?

opção.

E3: É sim, sim, sim...

E1. O curso?

A: Então, foi essa a situação. Depois não mais tentei, não

A: Tudo. Ou seja, não devia ter vindo para a universidade,

é…

perante… na situação em que estamos preferia tirar um

E3: Estes últimos anos se tentasse se calhar já tinha direi-

curso profissional. Se calhar neste momento estava a tra-

to. Não se candidatou, percebe?

balhar numa área que não tinha…

A: Pois.

E1: Sim, na altura ainda estava no ensino superior?

E1: Ainda se recorda daquele momento, daquele período

A: Eu sempre sonhei com isso. Ou melhor, sempre de-

em que de facto tomou a decisão de suspender então os

sejei, sempre gostei… sempre quis tentar. Por isso é que

estudos?

tentei e…

A: Sim. Olhei e vi… não tenho possibilidades para ir. Não

E3: Mas, porquê o curso de educação básica? Sabendo

tinha… estava prestes a divorciar-me, não… quer dizer, o

que…

pouco dinheiro que tinha… eu fiz um investimento muito

A: Eu gostava de…

grande, pagar as propinas, tudo é um investimento meu,

E3: …porque há uma sucessão de desempregados.  

custa-me deixar, mas a verdade é que tenho que ver que

A: Pois, na altura não. Isso foi em 2007, não… já estava

há outras coisa mais importantes neste momento. Se ca-

mas não estava como está hoje, como é óbvio. Porque,

lhar um dia, quando tiver outra vez estabilidade, retomo,

senão, não tinha ingressado… e depois eu vim do militar,

só que só me faltam duas cadeiras para acabar a licen-

eu fui militar mas eu sempre pensei “é uma questão de

ciatura…

tempo”, coitada não ia usar sempre a farda. É assim ou

E1: Só duas cadeiras?

seguia o exército mesmo.

A: Sim, e uma está feita só que a nota é que não está

Mas como não podia seguir o exército, podia ir para a

lançada.

GNR ou… e eu não queria. Não eram áreas que me fasci-

E1: Então só falta uma cadeira?

navam. Então vou seguir outra coisa que eu queira, que

eu gostava. O que sempre gostei muito foi Enologia… não

o fator financeiro não, tanto que eles desde logo, no pri-

tem nada a ver, só que como fui de letras no secundário.

meiro mês, nós andamos… eu andei meio ano a ganhar

E1: Qual é que gostava?

seis contos e para as viagens… quer dizer, não dava para

A: Enologia. É um curso que… acho que me ia realizar

as viagens, ir e vir. Mas, agora eles têm que…

nesse sentido. Por isso acho que ia trabalhar com prazer,

E1: E era fácil conciliar com os estudos? Ou foi fácil?

que é algo que me dá bastante prazer. Só que eu vinha

A: À noite.

da área de letras, por isso não tinha matemáticas, não

E1: Chegou a perder algum ano?

é? Era muito difícil esse esforço… à partida excluí logo.

A: No liceu?

E depois tinha o segundo que gostei e tal que é infância,

E1: Sim, se perdeu algum ano.

agora juntaram tudo, professora primária e infantário…

E3: À noite?

ser professora primária não, era infância. E na altura de-

A: Não, foram unidades curriculares.

cidi ingressar.

E1: Você e sua família são daqui de Vila Real?

E1: Mas sempre lhe interessaram desde que terminou o

A: Sim.

12º até que depois…?

E1: Mesmo de Vila Real?

A: Não, muito nova. Acabei o 12º e nesse ano candidatei-

A: Sim, não, da aldeia.

-me à universidade e… correu bem.

E1: Os seus pais ainda são vivos, ainda trabalham?

E1: Mas já estava no exército?

A: O meu pai já faleceu.

A: Estava. Estive no exército desde os 17 anos. Acabei o

E1: Em que é que trabalhavam?

9º e fui para o exército. E depois continuei lá… tirei o liceu

A: Na agricultura. O meu pai esteve uns anos em Lisboa,

à noite. Tirei o 12º à noite e depois…

depois reformou-se, na altura reformava-se cedo por ele

E1: E como é que decidiu ir para o exército, com 17 anos?

ter estado fora, veio para a aldeia e a minha mãe estava

A: Queria ir para saber como era aquilo. Acabei o 9º ano,

com oito filhos, não podia fazia mais nada.

eu e uma prima minha devíamos ter uma “panca”. O nos-

E1: Mais algum foi para o ensino superior?

so objetivo era ir para o regimento. Era bom mas... fomos

A: Não. Só eu.

à estação, tivemos que pedir outra vez aos pais, porque

E1: Era a única.

não tínhamos 18, e pronto lá fomos…

E3: Era a mais nova.

E1: Mas esteve sempre por aqui em Vila Real?

E1: Pois, imagino que nem que a sua família quisesse

A: Não, a recruta foi em Abrantes, foi das primeiras vezes

também apoiá-la não seria fácil?

que saí para longe da família, a minha mãe não queria

A: Não, nem pode porque eles, a maioria dos meus ir-

deixar ir. A recruta foi em Abrantes e depois fui tirar uma

mãos tem os filhos. Estão na escola agora… nem eu me

especialidade na Figueira da Foz. E depois é que voltei

sentia bem, nunca. Se eu um dia tiver possibilidade, vou.

para Vila Real. Naquela altura lembro-me, durante meio

Não vou estar a pedir.

ano, ganhar seis contos e qualquer coisa. Mas contrato e

E1: Em 2007, quando entrou para a UTAD, foi quê, pri-

descontos, não…

meira escolha, por estar próxima?

E3: E no início da carreira?

A: Claro, não tinha outra opção, porque estava a traba-

A: No mínimo 500€... Agora não faço ideia de como está

lhar. A UTAD era maravilha.

isso. Mas no tempo que saí, faltava pouco para 500 e

E1: Claro. Você entrou pela via…?

pouco euritos…

A: Maiores de 23. Acho que foi dos primeiros anos a abrir.

E1: Foi mais pelo entusiasmo?

E1: E o curso foi a primeira escolha?

A: Era aquela coisa de, quero ir para a tropa, quero ir para

A: Foi.

a tropa, e pronto. Nós íamos um bocadinho tapadinhas.

E1: O seu pai tem vinha, já agora?

Não fazíamos mesmo ideia do que… mas o teste era mes-

A: Oh, pequenina.

mo rigoroso, exigia disciplina, exigia muita resistência fí-

E1: Ou a sua família?

sica, havia muito respeito, que isso é um bocado… mas

A: Andei três anos a fazer vindimas. Este ano vai ser du-
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rante uma fase.

E3: negativo…

E1: E quando concorreu à UTAD, esta situação não lhe

A: Exatamente. Ou para facilitavam primeiro, cortavam a

passou pela cabeça, o facto de mais tarde… verse numa

bolha e depois deixavam ir… e depois também já estava

situação que poderia que desistir?

a ficar um bocado cansada, e estive mesmo prestes a de-

A: Passou, passou. Só que, lá está, como sempre temos a

sistir até que o meu chefe direto, lá foi ter uma conversa

oportunidade de cancelar e mais tarde…

com eles. E tanto que, tenho esta cadeira do primeiro

E1: …retomar….

ano porque o primeiro semestre do primeiro ano foi todo

A: Deixei também me estar. Sei que a vida está mal, mas

por exames. A época de exames é novembro-dezembro e

sempre com aquela “vamos lá”, pode ser que a gente

nessa altura levaram-me para Tavira, ficamos lá um mês e

consiga. Só que…

meio, tem lá uma instância de férias de segurança e, por

E1: Também não podia prever que iria ficar sem trabalho,

outros motivos, quando podia ter ficado, porque estava

não é? Na altura já era previsível?

na universidade, e pedi, não o meu superior fez questão.

A: Eu não previa que era tao difícil arranjar emprego.

E depois tive que fazer tudo por exame. É muito difícil.

E1: Mas previa de alguma forma… do exército sair?

E1: E também não deve ter sido fácil a própria adaptação.

A: Sim, sim. Nós estávamos nos nossos anos do contrato.

Ter tempo de adaptação, não é? Acaba por não poder ir

E1: Não há possibilidade de renovar?

às aulas, não conviver com os colegas, conhecer os pro-

A: Sim, tem que entrar nos quadros. Da minha classe, dos

fessores…

praças, para eu ficar no exército tinha que concorrer ou

A: Não, eu vim… até novembro tentei vir sempre que po-

para a escola de sargentos ou para a escola de oficiais.

dia às aulas e até trabalhos… aqueles trabalhos de grupo

Para a escola de oficiais não, é quase como uma licen-

que depois tive que…  

ciatura, e eu na altura como só estava com o 9º ano, só

E1: Foi mais nessa fase dos exames…

podia ir para a escola de sargentos,… podia tentar con-

A: Foi na fase das frequências, nas apresentações de tra-

correr, concorri só numa altura, chumbaram-me naquela

balho que não estive. E então tive que fazer o ano todo

altura, chumbaram-me por 3cm… nunca mais fui…

por exames. Foi mesmo muito difícil.

E1: Aliás, disse que também não estava com intenção de

E1: Da parte da Universidade, o que é que acha, olhando

seguir, não é?

para o seu caso, o que é que de alguma forma poderia ser

A: Sim. Gostava do trabalho aqui, da minha função aqui,

feito para também evitar este tipo de situações?

da forma como estava e da forma como operava e como

A: É óbvio que era… que os trabalhadores-estudantes,

sabia que não ia fui para outra. Então quis outra coisa.

se a universidade abre ou as universidades, não é caso

Exigi outra coisa. Era eu e o querer. E concorri e… não

específico daqui da UTAD, se abrem oportunidades para

quero desistir do curso, é óbvio que quero terminá-lo.

acesso de Maiores de 23, tem também ter em conta fle-

Também por mais duas cadeiras, como é só mais uma

xibilidade para as circunstâncias pessoais. Não sei como

matrícula, mas é do primeiro ano, ainda. É daquelas que

está hoje, se tem, no meu tempo não vou dizer nada. No

quanto mais vezes vou a exame pior é a nota. Não perce-

meu caso, se na altura tivesse ido saber, como não estive

bo. Que cadeira, meus Deus.

presente nas frequências que não podia mesmo, porque

E1: E conciliar as aulas e o trabalho, como é?

era trabalhador-estudante e depois era daquelas coisas

A: É assim, lá no exército…

que tive que ir, não é?

E3: …não é possível?

E1: Claro.

A: …teve dias. Não, porque lá temos mais horas do tem

A: Não basta o trabalho, isso é… se calhar, quando eu

o pessoal no civil. No civil tem 5 horas, nós lá temos 8

regressei e antes de fazer os exames, se tivesse apoio,

horas semanais, só que parecia que não tinha nada a ver

mais professores ou… eu ia com mais à vontade fazer os

com os superiores e assim. E cheguei a desistir do curso,

exames, não é? Tive que estudar por mim, por colegas

porque estavam a dificultar-me a vida, pronto. Isso foi um

e estudar à rajada. Porque depois é exame em cima de

bocado…

exame. Num espaço de dois dias, dia sim, dia não tinha

exame. Quer dizer, era sair de um para estudar… e fui

gonhosa. Agora não sei, lá está, se calhar já melhorou,

muito, muito complicado, isso eu digo. Foi horrível. Disse

nestes últimos anos, mas aquilo... eu, no terceiro ano,

se tiver que fazer o segundo semestre assim, eu não faço.

deparei-me com um problema, eu tinha a cadeira de

Depois, pronto, entretanto também acabou a tropa…

Português, do 1º ano, e a cadeira de Matemática, do 2º

acabou-se, não... depois, um ano parei e no ano seguinte

ano, são duas cadeiras com créditos muito altos. E eu no

já fui numa missão, mas cheguei a meio da missão, gozei

terceiro ano então deparo-me, isto no terceiro ano, en-

férias e acabou o meu tempo de tropa e a partir daí, sim,

tão tiram-me uma cadeira, como não tinha créditos para

pronto. Aí já era normal. O meu segundo ano e terceiro

me inscrever a todas tiram-me uma cadeira do 3º ano, ao

ano não tem nada a ver, em termos de dificuldades.

qual não fui informada. Retiram-me a cadeira mas não

E1: Voltando um bocadinho atrás, a questão do apoio,

me informaram. Um dia, sem querer, vou à secretaria

você disse que procurou apoio de professores, colegas,…

para saber de um problema de uma nota e deparo-me

A: …mas de qualquer forma o professor, ainda por cima

com aquele problema. Isto já a meio do semestre. Ainda

era quando eu estava…

por cima tiraram-me o cadeirão do 3º ano.

E1: mas antes… sabe que agora também mudou um bo-

E1: Mas, estava inscrita?

cado … as hipóteses de comunicação… agora são quase

A: Estava inscrita. Estava a frequentar. Era o cadeirão do

que ilimitadas, até a possibilidade de apoio à distância

ano. Era uma cadeira de 6 ECTS e meio. Era a cadeira que

por skype, não é?

andávamos a fazer presenças nas escolas, em que no fi-

A: Sim.

nal tínhamos que fazer um relatório tipo uma tese. Eu

E1: Contactou os professores?

quando vi que me tiraram essa cadeira fiquei... como é

E3: Se calhar não tinha à-vontade para isso, às vezes, isso

que é possível? Como me tiram esta cadeira quando já

acontece.

vou a meio, já tínhamos tudo elaborado, já tínhamos os

A: Pois… sim, no primeiro ano sim. Muito pouco, eu não

grupos feitos, já tínhamos maneira de grupo, era apare-

me lembro de entrar em contacto com alguém em espe-

lhos vá, no nosso caso. E ainda por cima aquela cadei-

cial. Tentei com os colegas, arranjaram-me as folhas. E foi

ra estava a ser bem acompanhada, não posso reprovar

por aí. É assim, isso facilita… depende dos professores. Eu

a esta cadeira,… depois, eu sozinha como é que a faço?

tenho uma cadeira por fazer, ou melhor não está lança-

Para o ano e se for a exame... aquela cadeira era impossí-

da, a UTAD acho que tem muita coisa que funciona mal e

vel fazer por exame, porque nós íamos às escolas passar

aquela secretaria geral, não vale a pena falar muito, mas

dias nas escolas e tínhamos que depois fazer o relatório.

surgiu um problema… já falei demais…

Uma tese. Nós fizemos uma tese final.

E1: Não, não, esteja à vontade.

E1: E que explicação lhe deram para…?

A: É para falar mal.

A: Nada, simplesmente não tinha créditos e tiraram dali

E1: Não se preocupe, na entrevista fala o que bem en-

aquela cadeira.

tender, não é? É lógico. Você fala o que bem entender,

E1: Pois.

esteja à vontade.

A: E, mas porquê esta cadeira? Porque era a última ou

E3: Não se preocupe.

porque… eu já não… na altura achei absurda a... eu fiquei

E1: Claro.

passada e falo com a professora dessa cadeira, e falo com

A: Aquilo foi no terceiro ano.

outro professor, que também tinha muitos créditos, mas

E1: Independentemente de nós concordarmos ou não,

a cadeira era mais fácil. Então, peço, se não se importa

esteja à vontade. Aquilo que conta é a sua opinião, como

que retire a cadeira, e estava a frequentar as aulas, que

é lógico. Ninguém… eu… se fosse para isso não era pre-

continuasse a frequentar as aulas, que fizesse frequência

ciso este tipo de diagnóstico. Se não fosse para melhorar

e ele lançava-me a nota no ano a seguir. Pronto, concor-

eventuais aspetos negativos para quê estar a referir este

damos os dois, ele deixou que retirasse a cadeira dele

assunto, não é?

da inscrição. Mas deixou-me fazer a cadeira dele, fiz com

A: A secretaria geral, a nossa secretaria é, pronto, ver-

16, só que no ano a seguir ele reforma-se. Conclusão, a
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minha nota foi à vida. Querem-me obrigar a fazer a ca-

E1: Às vezes pode não ser propriamente organização, às

deira. Dezasseis, não me apetece fazer a cadeira outra

vezes pode ser falta de recursos…

vez, não é? Mas vou ter que fazer. Mas tudo porquê, não

A: Oh professor, uma vez chegam lá os pais com uma

fui informada… também… tive pouca sorte, o professor

miúda que, entretanto, pediu o certificado, então pelos

ter-se reformado no ano a seguir. Não foi por falta de

vistos era a terceira vez que os pais iam lá com ela para

sorte, mas talvez se na altura me tivessem informado já

buscar o certificado, e o certificado não estava pronto.

teria feito de maneira diferente. Desistia à cadeira. Não

Então disseram ao pai, aos pais, por volta das 11 está. E

ia andar a frequentar as aulas e ficar com o aspeto, ok,

depois estava… há-de haver regras… então, sei que o se-

a cadeira ficou feita, porque no meu terceiro ano ficou

nhor… entretanto, estive lá, tive que voltar à tarde. Che-

todo completo e depois chego no ano seguinte. Mas reti-

guei lá e estava lá o senhor. O senhor fez um escabeche…

raram a última cadeira e depois não foi só comigo, depois

e em 10 minutos é que apresentaram o certificado. Ele

cheguei e dei o alerta à turma. E depois estavam colegas

ameaçou-a… e depois ele disse: - “Ora, digam-me, como

na mesma situação. É que foram retiradas cadeiras, não

é possível andar quase três meses à espera disto, esti-

nos informaram que tiraram essas cadeiras. E isso é mau

ve aqui o dia todo e em dez minutos apresentam-mo?’ E

funcionamento.

também viram que…

E1: E é só essa…?

E1: Pois…

A: Não, e então ia estar aqui a falar das outras coisas,

A: Só dez minutos.

estávamos aqui até à noite.

E1: Mas voltando à questão da sua interrupção. Na altura

E1: Mas pode falar de um dos outros casos, se quiser.

não chegou a vir aqui aos serviços sociais da universida-

A: Mas eu não…

de?

E1: Mas acha que é também pelo facto de… os outros

E3: Teve que vir para se candidatar à bolsa de estudo. Na

factos tem a ver com o ser trabalhadorestudante?

altura ainda era em papel.

A: Não.

A: Sim, sim. Ui que fila. E seca para nada, meu Deus, só

E1: Ou acha que podia haver outro tipo de organização,

me lembrava disso. Ai meu Deus.

tendo em conta os trabalhadoresestudantes? O que é

E1: No primeiro ano que ingressou?

que acha?

A: Sim. Jesus…

A: São mesmo eles lá dentro. Como se organizam, não

E3: Havia filas e filas?

percebo.

A: Ai!

E1: Eles, os funcionários?

E3: Então guardava para a última, porque nos primeiros

A: Acho que é. O problema está todo primeiro lá. Se eles

dias não havia ninguém.

não tiverem organização, não nos conseguem dar as me-

A: Assim, de momento, de início não sei. Mas eu lembro-

lhores informações. Eu acho… é como em outro traba-

-me que passei a manhã toda e depois quando recebi a

lho qualquer. Se não tivermos organização sobre o que

carta a dizer não. Hiiii!! Não, toda a manhã, não pronto.

estamos a fazer, com o que temos que fazer, com o que

Depois o segundo ainda… não, eu nunca mais concorri.

estamos a fazer, não sabem que se retirar uma cadei-

E3: Só concorreu no primeiro ano?

ra aos alunos, os alunos têm que ser informados? Mas

A: Só concorri no primeiro ano. Como me cortaram logo…

se também me faltarem as propinas, eles também não

não vinha outra vez cansar-me aqui…

me vão ligar. Por favor, não é? Este é só um pequenino

E3: A situação foi mudando, conforme os anos…

problema. Um dia, o professor vá lá, àquela secretaria,

A: …mas eu comecei a receber, apesar de estar no de-

quantas vezes já vi pancadaria, os professores passarem

semprego, recebia sempre mais do que o ordenado mí-

e maltratarem os empregados. Quantas vezes aqueles

nimo, nem adianta candidatar-me, recebia bastante…

empregados já foram mal tratados? Porque tudo lá… eu

lá está. Depois, tinha o carro e eu pensava que pesava

sinceramente não sei se vem de cima ou se é só ali, isso

para negativo, porque ter carro é considerado um bem

não sei, mas há muita…

de luxo.

E1: E na altura em que tomou a decisão de suspender

A: O valor acho que é trezentos ou quatrocentos.

a matrícula, de interromper a matrícula, não colocou a

E1: Mas para trás, as propinas, está tudo regularizado?

hipótese aqui, que poderia receber algum tipo de apoio,

A: Sim.

não é?

E1: Pois...

E3: Não passou por cá?

A: Paguei sempre.

E1: Mas por algum motivo, acha que não valia a pena?

E1: Está numa situação, até…

A: Não sabia que vale a pena. Vale a pena?

E3: Tem que se candidatar à bolsa de estudo. Depois po-

E1: Acho que sim, por isso é que são serviços sociais, não

demos arranjar uma solução. Não podemos ultrapassar

é?

a legislação.

E3: A sua situação económica foi alterada, não é?

E1: Mas está a trabalhar?

E1: Pois, justamente.

A: É assim… eu estou à experiência, espero ficar.

E3: Depois, você candidatou-se no primeiro ano e a sua

E1: Onde está a trabalhar?

situação económica foi o que negou. Quando você mais

A: Trabalho no Horto, neste momento. Num viveiro. Es-

precisava você não se candidatou.

pero ficar.

A: Nunca mais procurei. Na altura não, não recebi o sub-

E1: Claro.

sídio de apoio, nunca mais voltei.

E3. Mas se não ficar, não está coberta pelo subsídio de

E1: Mas tem… por exemplo, agora tem, imagino que não,

desemprego?

já foi se desligando, mas naquela altura tinha conheci-

A: Não.

mento de outro tipo de apoios que existiam aqui?

E3: Nem social?

A: Não.

A: Não.

E3: Sempre tivemos bolsas de estudo e atualmente te-

E3: Porque agora há um prolongamento, há um subsídio

mos bolsas de emergência, também.

social também.

A: Não faço a mínima ideia. A bolsa de emergência con-

A: Sim, sim. Foi cortado na altura em que me casei. Acho

siste em quê?

que, por outro lado, acabava por recuperá-lo...

E3: Bem, a bolsa de emergência, este ano, para as pes-

E3: …se a situação económica se agrava as pessoas tem

soas que estavam perto da capitação. Tinham atribuição

que…

de bolsa de estudo, entramos em contacto com os alunos

A: Mas também não pensamos mais nisso, porque faltava

e fizemos uma lista de 10 alunos que estavam mais perto

ou mês e meio ou qualquer coisa, para acabar. Porque

da capitação e foi-lhe atribuída a bolsa propina, 99,90€,

eu saí do exército em 2009, finais de 2009, e só no ano

mas só foi este ano.

passado em agosto é que acabou. Por isso, fui interrom-

E1: Agora, imagino que a bolsa de colaboração seja mais

pendo e já estava no fim… do limite.

fácil.

E1: O que é que acha já agora, destas possibilidades? No-

E3: É…

meadamente da bolsa de formação?

A: Então, por exemplo, no seu caso qual é a bolsa que

E3: Está tudo no nosso site, se quiser consultar está tudo

melhor se aplicava?

no nosso site, mas os alunos não vêm nada disso, nem

E3: No seu caso, eu não sei qual era a capitação que tinha,

sabem, nem procuram.

certo? A capitação podia ser muito perto da que teria di-

E1: Tenciona, para o ano, regressar?

reito e neste caso podia ser uma bolsa de emergência.

A: Depende de muita coisa, agora. Muita coisa não, so-

A: Também não são totais, eu só tenho duas cadeiras.

bretudo uma, pronto.

E3: Então é parcial?

E3: Tens que te preparar psicologicamente também.

A: Exatamente.

Acho que é importante.

E3: Então as propinas são pouco…

A: Também. Mas, o principal é eu mesmo arranjar empre-

A: São mais baixas. Acho que…

go para depois… já me consigo orientar. Organizar, por-

E3: Conforme com as cadeiras.

que é complicado quando uma pessoa não tem. Quando
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não há nenhum, não há para ninguém…é mesmo muito

enquanto instituição, pode fazer, em termos de apoios,

mau. Está bem, eu vou receber o ordenado mínimo, mas

de outra…?

pronto, é aquele e com aquele que…

A: Situações como a minha?

E3: …se vai governar.

E1: Sim, semelhantes à sua.

A: Agora quando não tem mesmo nenhum, não entra ne-

A: Eu acho que a maioria das pessoas que deixaram

nhum, é muito complicado. Não ter trabalho, não ter ren-

de estudar, foi de certeza a questão financeira. É 90%,

dimento é… psicologicamente… já estive bastante mal.

100%? Não?

Porque ficar em casa… porque eu já sou independente

E1: Não sabemos.

desde os 17 anos e chegar aos 33 anos e ver-me assim é
bastante complicado.
E1: Mas se tudo correr bem lá no atual trabalho, pondera
regressar este ano ou acha que?
A: Pois, isso depois depende se acabar como vou ficar,
é ver como é que o patrão vai reagir, porque é sempre
complicado.
E3: Condiciona?
A: Não sei como o patrão vai reagir a eu dizer preciso daqui de umas horas para aulas, apesar de não serem muitas horas… preciso sempre de…ou então ir a exame, mas
eu preciso de ir às aulas. Preciso fazer aquela cadeira. Eu
por aí nunca mais a faço. Comecei em 8 terminei em 6. E
fui para aí 4 vezes a exame. Tive que desistir.
E3: Assine o contrato primeiro e depois informa.
A: Não, desde que assine o contrato, eu sei que não preciso estar a pedir para vir às aulas todas ou … que consigo
conciliar ou consigo me orientar e sei que se pedir um
dia ou umas horas para ir ao exame não é por aí. Mas
primeiro o contrato e depois…
E3: Depois vê os horários, não é?
A: Sim.
E3: E, depois, com os horários, se calhar já nem precisa
de pedir nada. Imagine que tem a aula ao final do dia.
A: Pois, exato. Tenho medo que seja de manhã, que ele
dá formação de manhã, mas como nós temos acompanhamento ao público que é onde eu estou, disseram-me
logo que devia estar lá, por isso é obrigatório.
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A: Digo eu…pronto, penso que…
E1: No seu caso, o que poderiam fazer em concreto.
A: Se calhar, não podiam fazer muito. Eu acho que, isto
também não é só a UTAD, acho que também as entidades
patronais também podiam ser mais amigas. Não é só o
problema da universidade, as entidades patronais também
deviam estar mentalizadas para quem quisesse também
nos facilitar um bocadinho nesse sentido. Claro que…
temos que nos lembrar desses apoios financeiros ou se
calhar haver aulas em outros horários para o pessoal que
trabalha. Outros apoios que nos possam ajudar nesse
sentido. Acho que é melhor apostar mais nisso, se calhar
já teriam mais alunos, digo eu. E também é bom, e eles
próprios, havia de haver qualquer coisa que os fizesse…
E3: … sentissem alguma coisa, poderem ajudar. Outras
ajudas, como pagar impostos? Ou…?
A: Também pode ser isso, olhe isto hoje…
E1: Deviam ter incentivos fiscais para facilitar? Aí já não
depende da universidade, não é?
A: Pois…
E1: Aí já depende do Governo.
A: Pois.
E1: Às vezes pensamos que é um problema da universidade, de facto, mas às vezes são situações de outra escala, não é?
A: Eu também falei desta universidade. Eu falei, para
tudo funcionar bem, teriam que funcionar todas as par-

E1: Pois…

tes em sintonia, portanto as entidades patronais.

A: E ele de manhã tem estado sempre a dar formação.

E1: … o mercado de trabalho e a universidade?

E1: Para terminar, em todo este processo, atribulações,

A: Exato.

o que é que acha a UTAD poderia ou poderá ainda fazer

E1: De facto, deviam estar em sintonia?

para…?

A: Eu acho que sim. Era bom para todos, mas… os pa-

A: Eu acho que a UTAD tem muito a…

trões, pronto, não sei.

E1: Não estou a referir-me concretamente ao facto de ter

E3: Tem o lado deles.

interrompido os estudos. O que é que acha que a UTAD,

A: Como é óbvio.
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