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Capítulo IX 
O Mundo dos Empresários de Si 
 
Os percursos profissionais de Marta, Pedro e Vera, embora distintos seguem um mesmo 

padrão. Todos foram trabalhadores assalariados, antes de optarem por uma nova situação 

na profissão. Agora, todos são trabalhadores por conta própria. Esta foi uma escolha 

voluntária de que nenhum se arrepende. Ocupando uma mesma posição no mercado de 

trabalho, eles partilham também um mesmo universo simbólico e a convicção de que o 

emprego faz parte de um passado que se pretende definitivamente enterrado. O presente e o 

futuro, esses, constroem-se no território do trabalho independente onde agem os 

“empresários de si”.  

 

Decidi, na altura, que nunca mais ia trabalhar assim 

 
Marta licenciou-se, em Ciências Farmacêuticas, no ano lectivo de 1993-1994, com a 

classificação final de treze valores. Tem trinta e cinco anos, é casada, tem uma filha pequena 

e está à espera de um segundo filho. 

 

O percurso de inserção de Marta: do emprego ao trabalho independente 

Marta fez o estágio curricular numa farmácia hospitalar. Havia muita gente nas 

análises clínicas e o que ela queria era trabalhar num hospital (S0). Terminado o curso, fez 

um estágio remunerado, durante seis meses, num laboratório farmacêutico, na área dos 

registos. Podia ter ficado, mas não quis. Saiu. (S1). Esteve dois meses sem fazer nada até 

que foi para a Ordem dos Farmacêuticos. Trabalhou na Ordem durante um ano e tal. Dava 

informações sobre medicamentos. Tinha de ler, de estudar, de escrever, de aprender (S2). 

Entretanto, surgiu a oportunidade de trabalhar na farmácia de um hospital em Lisboa. Foi, 

mas o trabalho não a realizou nada e o ambiente era mau. Marta estava a recibos verdes e 

tinha quase a certeza de entrar quando recebe um telefonema de um laboratório 

multinacional (S3). No final do curso, Marta tinha enviado n currículos, como toda a gente 
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faz. Passados dois anos, alguém deve ter olhado para o dela e decidiu contactá-la. 

Perguntaram-lhe se não o queria actualizar. Marta actualizou o currículo, voltou a enviá-lo e 

foi chamada para uma entrevista. Ficou na empresa, na área dos registos, durante quatro 

anos. Marta gostava muito do que fazia, mas ao fim de quatro anos já tinha aprendido tudo e 

a sobrecarga de trabalho era muito grande. Entrava às nove, saia às seis e ainda trazia 

trabalho para casa. Foi-se aguentando até que um dia a corda rebentou. Marta teve um 

esgotamento e uma bruta depressão. Esteve de baixa durante três meses. Ao fim dos três 

meses, Marta decide sair da empresa. Estava com um contrato a tempo indeterminado, mas 

já não dava (S4). Marta não conseguia ler livros, não conseguia fazer nada. Estava a ser 

tratada, mas continuava com vontade de acabar com tudo. Não tinha vontade de se levantar, 

de tomar banho... Ao fim de seis meses, vai a uma psiquiatra. Começou a ler revistas cor-de-

rosa, muito devagarinho. Depois foi passando para os livros leves... Marta andou ano e meio 

a tratar-se (S5). Pelo meio, a filha adoece e chega a correr perigo de vida. Como não estava 

comprometida com nada nem com ninguém, Marta teve disponibilidade total para cuidar da 

filha (S6). Entretanto, uma amiga fala-lhe de uma empresa multinacional que andava à 

procura de alguém, para a área de registos, que quisesse trabalhar a recibos verdes, em 

part-time. Marta foi à entrevista. Gostou e já lá está há dois anos. Marta não tem horário nem 

é obrigada a ir à empresa todos os dias. Por norma, vai duas ou três manhãs, por semana. 

Depende do trabalho e este é por picos, por ondas. Como está a recibos verdes, Marta não 

tem direito a subsídios nem de férias nem de Natal e tem de pagar a segurança social. Em 

contrapartida, o ordenado é razoável e pode tirar férias quando quer, desde que não tenha 

trabalho pendente. Marta está a trabalhar em coisas que nunca tinha feito, na área dos 

registos e da comparticipação de medicamentos. Está a aprender sozinha e isso dá-lhe uma 

grande satisfação (S7). Recentemente, a empresa para que trabalha criou uma outra 

empresa em Portugal. Marta foi contactada para realizar o mesmo tipo de trabalho. Foi a 

uma entrevista. Foi aceite e está à espera. O trabalho que Marta vier a realizar para esta 

empresa, é para ser feito em casa como, aliás, já faz para outras empresas. Telefonam-lhe, 

ela apresenta o orçamento. Se ele é aceite, faz o trabalho, vai entregar, recebe o dinheiro e 

pronto (S8). 

 A curto prazo, o projecto profissional de Marta está definido. Quando foi entrevistada, 

Marta estava no fim do tempo da gravidez do seu segundo filho e ponderava não meter baixa 

de parto, porque não compensa. Se tudo correr bem, espera, ao fim de três ou quatro 
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semanas, poder voltar a trabalhar duas ou três manhãs. Se não for possível, já contactou 

uma colega para lhe fazer o trabalho durante dois ou três meses. A longo prazo, Marta vê-se 

a ficar assim mais uns anos, nesta situação e depois talvez monte uma empresa própria... 

(S9a). No plano formativo, gostava de fazer uma pós-graduação em Gestão, por causa dos 

negócios do marido. Mas é tudo à noite e à noite não dá. É a hora da família. (S9b). 

 Quando chegou ao estágio curricular, Marta não escolheu as análises clínicas. «No 

ramo das análises clínicas há muita gente na Faculdade» (S1.4) – esclarece-nos. Ela optou 

pelo ramo da farmácia hospitalar, porque, como nos diz: «Eu queria era trabalhar no 

hospital» (S2.2). Quando terminou o curso, Marta foi fazer um outro estágio durante seis 

meses. Era um estágio remunerado, num laboratório da indústria farmacêutica, na área dos 

registos. «Acabei o tal estágio e tinha hipóteses de ficar na empresa, mas não quis ficar» 

(S2.3) – conta-nos. Marta não espera pela pergunta e enuncia, prontamente, as razões de tal 

decisão. «Porque havia muita coisa lá com que não concordava e não dava para mudar e 

então preferi sair» (S2.4) – explica-nos. Marta sai e, eufemisticamente, diz: «Depois estive 

dois meses sem fazer nada» - para imediatamente acrescentar - «e foi aí que eu fui para a 

Ordem dos Farmacêuticos» (S3.2). Esteve a trabalhar na Ordem um ano e tal. «Dava 

informações sobre medicamentos» (S4.1) – declara. Marta gostou muito desse trabalho. 

«Tem muito a ver com a minha personalidade» (Arg 4.4) – afiança-nos. Perguntamos-lhe 

porquê. A resposta não se faz esperar: «Tinha de ler, de estudar, de escrever, aprender, 

pronto, e isto é uma maneira de estar sempre a estudar e a aprender» (S5.1)1. Entretanto, 

Marta teve a oportunidade de ir trabalhar para um Hospital de Lisboa e foi. «Só que» - diz-

nos - «foi um balde de água fria» (Arg 5.1). Marta compara o estágio curricular que realizou 

numa farmácia hospitalar com este acontecimento profissional. Ela fez o estágio num 

«Hospital grande e com tudo como manda a lei e como deve ser e onde o farmacêutico devia 

ter o seu papel como deve ser» (S6.3). O Hospital para onde foi trabalhar, era 

completamente diferente. A diferença residia nas condições e no ambiente de trabalho. 

Como havia falta de pessoal, Marta conta-nos que «todos os farmacêuticos faziam a parte do 

utente e faziam um papel de técnico de farmácia» (S 6.6). Antecipando um eventual pergunta 

sobre qual o papel do técnico de farmácia, Marta esclarece com desdém: «Andar a contar 

                                                
1 Com esta frase Marta está a indicar-nos a importância que atribui à aprendizagem ao longo da vida e ao trabalho enquanto 
espaço de aprendizagem. Marta distancia-se da aprendizagem ao longo da vida enquanto buzzword que orienta as políticas de 
formação e de educação nos espaços nacional e europeu e que autores como Canário (2002) e Ryan (2002) têm vindo a criticar. 
Marta contextualiza a expressão e, ao fazê-lo, semantiza-a através dos verbos ler, escrever, estudar aprender. O trabalho é, por 
sua vez, o contexto e o pretexto para a aprendizagem. Marta estuda e aprende sempre, porque o trabalho assim o exige e 
quando tal deixa de acontecer, quando Marta já aprendeu tudo, então, está pronta para partir.  
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medicamentos...» (S6.7). O trabalho no hospital não a realizou nada, «para além de haver ali 

um mau ambiente de trabalho» (S6.8). No dispositivo narrativo de Marta, mau ambiente de 

trabalho tem um significado específico. «As colegas mais velhas a chatearem as mais novas, 

os grupinhos e andávamos sempre...» (S6.9) – explica-nos. Marta estava a recibos e verdes 

e não tinha a certeza se no final do ano tinha a possibilidade de ser farmacêutica hospitalar. 

«Estava naquele impasse, mas quase com a certeza de que entrava» (S6.11) - conta. Eis, 

senão quando recebe um telefonema de um laboratório para onde tinha mandado um dos n 

currículos que enviou no final do curso, mais precisamente há dois anos. Perguntaram-lhe se 

queria actualizar o currículo e voltar mandá-lo. «Mandei» (S6.15) – diz-nos. «Depois» - 

prossegue - «telefonaram-me para ir à entrevista e convidaram-me para ir para lá» (S7.1). 

Marta aceitou o convite. Foi para a área dos registos, onde já antes tinha trabalhado. Ficou lá 

quatro anos. Marta gostava muito do que fazia. «Só que» - conta-nos - «entretanto, já tinha 

aprendido tudo» (S7.2). Em quatro anos, Marta já tinha aprendido tudo, mas o problema era 

outro. Marta tinha muito trabalho. «Eu estava com uma sobrecarga muito grande de trabalho 

lá, das nove às seis» (S7.3) – explica-nos para em seguida acrescentar - «Tudo isso resultou 

num esgotamento e numa bruta depressão» (S7.4).  Começou a ir ao médico para ver se ia 

aguentando, «até que um dia a corda rebentou» (S7.5). Marta socorre-se de uma metáfora 

para nos dar a conhecer o seu estado. Quando, de tanto esticar, a corda rebenta, Marta 

entra de baixa. «Estive três meses em casa» (S7.6) – conta. Ao fim dos três meses, 

despede-se. Marta não utiliza este verbo. Diz-nos antes que «fui eu que propus sair» (S7.8). 

Marta tinha um emprego estável. Estava efectiva na empresa, mas como nos declara: «Já 

não dava» (S8.1). Quase no fim da entrevista, Marta volta a referir-se ao esgotamento. Este 

episódio biográfico foi um turning point na sua trajectória profissional e um acontecimento 

charneira na sua história de vida. Marta demorou muito tempo a curar-se. «Um ano e meio» 

(S27.4) – afirma. Segue-se a doença da filha. Tal como o acontecimento anterior, também 

este episódio constitui o que Marta define como «o ponto de viragem da minha vida» (Arg 

30.3). Marta não estava a trabalhar, por isso afirma: «Não estava comprometida com nada 

nem com ninguém e tive disponibilidade total para ela» (S30.1). Marta teve disponibilidade 

para estar com a filha no hospital quando a doença piorou e todos «pensavam que ela não 

sobrevivia» (S13.31); Marta teve disponibilidade para passar as noites acordadas, para não 

deixar que a filha se coçasse; Marta teve disponibilidade para ir a Londres consultar uma 

médica homeopata.  
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 Curada da depressão e com a filha a recuperar, toma conhecimento, através de uma 

colega, que uma empresa multinacional andava à procura de alguém que quisesse trabalhar 

a recibos verdes e em regime de part-time. Vai à entrevista. «Gostei, fiquei e já lá estou há 

dois anos» (S9.2) – conta-nos. Marta não tem horário e, como nos garante: «Eu não sou 

obrigada a ir lá todos os dias» (S9.4). Ela vai à empresa, porque é lá que tem tudo o que 

precisa para trabalhar: «Tenho que lá ir, porque tenho lá o computador, fax, e-mail» (S9.5) – 

diz-nos. Um pouco mais à frente, acrescenta: «E tenho lá os dossiês de todos os produtos» 

(S9.8). As suas deslocações à empresa variam na razão directa do volume de trabalho; «Vou 

por norma três manhãs por semana, no mínimo duas, depende do trabalho que tenho» 

(S9.9) – explica. Quando foi entrevistada, Marta estava numa fase de muito trabalho. «Agora 

estou numa onda, num pico» (S11.1) – diz-nos. Estar numa onda tem como consequência 

imediata deslocar-se mais vezes à empresa e trazer trabalho para casa. «A semana passada 

e esta semana tenho ido quase todos os dias» (S9.10) – relata. É verdade que Marta não 

tem horário, mas como admite: «O trabalho tem que aparecer feito» (S9.11). Como o 

trabalho tem que aparecer feito, Marta conta-nos: «Muitas vezes trago trabalho para casa» 

(S9.12). «Faço à tarde em casa, ou seja, não tenho stresse» (S9.14) – acrescenta. Aliás, 

como o ritmo do seu trabalho é semelhante ao ritmo da ondulação, ela sabe que é tudo uma 

questão de tempo até que as ondas se acalmem e o mar flat surja novamente. «Eu sei que 

daqui a um mês ou dois tudo acalma» (S11.2) – assegura-nos.  

Marta está a trabalhar na área dos registos e das comparticipações de 

medicamentos. Embora não seja uma área totalmente estranha, está a trabalhar em coisas 

que nunca tinha feito e admite que «está a ser um desafio muito grande» (S15.3). «Eu nunca 

tinha feito e estou a aprender, mas estou a aprender sozinha, a fazer e a conseguir as coisas 

e isso dá-me um grande satisfação» (S15.4) – confidencia-nos. Marta faz também trabalhos 

para outras empresas, na área dos registos. «E, entretanto, para além desta empresa, já 

estou a fazer trabalhos em casa, estilo, telefonam-me: “Olhe, há aqui um trabalho para fazer, 

leve para casa, veja o que é, faça o orçamento” e depois ou é aceite ou não é aceite» 

(S9.16) – conta. Quando o orçamento é aceite, os procedimentos são sempre os mesmos: 

«Faço o trabalho» (S9.17); «Vou entregar e acabou» (S9.18); «Passo o recibo, recebo o 

dinheiro e pronto» (S9.19). Entretanto, a empresa para que trabalha criou uma outra 

empresa. «Eles já me perguntaram se eu também queria nos mesmos moldes desta, 

trabalhar com eles e eu disse que sim» (S10.4) – relata. Já foi à entrevista e agora está à 
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espera. Nesta empresa, garante Marta: «É mesmo para trabalhar em casa» (S 10.7). «Tenho 

as coisas todas em casa, mas é pouca coisa» (S10.8) – acrescenta.  

A história de inserção que Marta nos conta é marcada por dois ciclos. O primeiro 

ciclo é um encadeamento de episódios profissionais que se sucedem, fruto de decisões 

voluntárias, até à obtenção de um emprego estável, sancionado por um contrato a tempo 

indeterminado. No final do estágio remunerado, Marta poderia ter ficado no laboratório, mas 

não quis. Poderia ter ficado na Ordem dos Farmacêuticos, mas preferiu ir para a farmácia de 

um Hospital. Tinha quase a certeza de ficar no Hospital, que era, aliás, a sua área de 

eleição, no entanto preferiu ir para uma empresa farmacêutica, trabalhar nos registos. Um 

esgotamento e uma depressão marcam o fim deste ciclo e o início do actual. Marta opta, 

voluntariamente por abandonar um emprego estável e por se inscrever também, 

voluntariamente, no mundo dos empregos flexíveis, envolvendo-se numa trajectória de 

flexibilidade qualificante2. Aliás, a escolha de Marta é uma escolha duplamente flexível. 

Trabalha em part-time e em regime de trabalho independente.  

Com base na identificação dos prós e dos contras do trabalho independente, Marta 

estabelece uma relação de disjunção entre a sua situação profissional actual e a anterior. O 

horário, as regalias sociais e o contrato constituem os eixos semânticos dessa relação. No 

emprego anterior, Marta tinha uma grande sobrecarga de trabalho e muito stresse. 

Trabalhava das nove às seis e ainda trazia trabalho para casa. Agora vai duas ou três 

manhãs, às vezes mais, depende do trabalho, mas não tem stresse, mesmo quando tem de 

trabalhar em casa. Agora, «não há subsídios, não há baixas» (S13.2). «Não tenho subsídios, 

não tenho subsídio de férias, não tenho subsídio de Natal, não tenho essas coisas» (S14.3) 

– diz. Além disso, «tenho que pagar à Segurança Social e essas coisas todas» (S14.6) – 

acrescenta mais à frente. Agora, Marta não só pode ir de férias quando quer - «Se eu disser 

que daqui a quinze dias, vou ausentar-me uma semana, eles não dizem nada» (S16.2) – 

                                                
2 Num trabalho recente, Kóvacs (2005) identifica três tipos de trajectórias de flexibilidade de emprego: a flexibilidade qualificante, 
a flexibilidade precarizante transitória e a flexibilidade precarizante a longo prazo. Para a autora (Kóvacs, 2005: 42), a 
flexibilidade qualificante tem as seguintes características: «escolha de empregos flexíveis por parte de indivíduos com níveis 
médio e elevado de escolaridade; trabalhos altamente qualificados, permitindo e exigindo aprendizagem contínua, investimento 
na formação com vista ao desenvolvimento profissional; posição e capacidade de negociação dos indivíduos para obter 
remunerações mais elevadas e melhores condições de trabalho; forte mobilidade profissional no mercado de trabalho externo; 
perspectivas profissionais: actividade profissional intensa e qualificante, mobilidade ascendente, ligação a várias empresas sem 
vínculos estáveis». Mais à frente, Kóvacs (2005: 45) apresenta o caso de Hélio para quem o emprego flexível é uma opção, tal 
como acontece com Marta. Ambos tiveram várias experiências profissionais voluntariamente interrompidas; ambos optam pelo 
trabalho a tempo parcial; ambos têm uma posição vantajosa no mercado de trabalho em virtude de um contexto familiar favorável 
à livre escolha e uma qualificação numa área com boas perspectivas de emprego; para ambos, o trabalho é um meio e não um 
fim. Apenas um aspecto distingue os dois percursos profissionais; Hélio nunca teve um contrato a tempo indeterminado. Marta, 
em contrapartida, troca o emprego estável pelo emprego flexível, rompe com uma trajectória de estabilidade, porque, como 
veremos a seguir, não aguentava nem o stresse nem a pressão do trabalho.   
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como também lhe pagam esses dias - «Outro pró dos recibos verdes é que se meter férias 

posso ir à vontade, porque eles pagam» (S15.7). No outro emprego, Marta era efectiva. 

Agora tem «um contrato como trabalhador independente» (S14.5), isto é, um contrato de 

prestação de serviços3. Marta estabelece, ainda uma outra relação de disjunção, agora entre 

os dois tipos de trabalho independente em que está envolvida. Se na empresa para que 

trabalha, Marta tem um contrato, um ordenado, férias e a obrigatoriedade de se deslocar ao 

local de trabalho, os trabalhos que realiza igualmente como trabalhadora independente, 

inscrevem-se numa outra lógica totalmente diferente e que Marta descreve de uma forma 

lapidar: «Quando eu trabalho, ganho. Ganho, passo o recibo. Quando não trabalho, não 

ganho, não passo e pronto, ao fim do ano logo se vê» (§24)4. 

 

Os actuantes da narrativa de Marta 

São poucos os actuantes da narrativa de Marta. A história que nos é contada tem 

como principais protagonistas os membros da família: Marta, o marido e a filha. É certo que 

Marta faz também entrar em cena duas outras personagens: a colega e a amiga. Mas ao 

contrário das anteriores, elas são personagens secundárias, com uma passagem meteórica 

pelo palco onde Marta nos dá a conhecer a sua vida.  

Marta atribui à amiga e a uma colega dois papéis importantes para o desenrolar da 

intriga. A colega de que nos fala é quem lhe abre a porta que permite aceder ao segundo 

ciclo do seu percurso profissional. Marta não se limita a nomeá-la. Ela autonomiza-a de um 

colectivo anónimo – os colegas - através do recurso a uma expressão que é, 

simultaneamente, um marcador de individualização e de afinidade. A colega não é uma 

entidade anónima, uma entre muitas outras. Ela é «uma colega minha que tem a filha aqui 

no colégio, também». (Act 9.7). E o que faz esta colega? Qual é o seu papel nesta história? 

Marta esclarece-nos: «Ela disse-me que houve uma empresa multinacional a perguntar se 

                                                
3 A situação contratual que Marta nos descreve corresponderia a uma situação de “verdadeiro” trabalho independente não 
fossem alguns pormenores. Marta vai à empresa, porque é lá que estão os meios de produção necessários à realização do seu 
trabalho. Marta recebe um «ordenado razoável» (S14.3) e pagam-lhe as férias, o que quer dizer que recebe uma remuneração 
fixa e regular, o que prefigura a existência de uma relação institucionalmente estável. Mas mais do que isso: «Agora aqui, já 
puseram regularmente, quem não vem trabalhar, não recebe» (S13.3) – conta-nos Marta pouco satisfeita. Tendo em conta todos 
estes aspectos, a situação laboral de Marta na empresa aproxima-se do se convencionou chamar o “falso” trabalho 
independente. Com excepção da subordinação hierárquica, que não sabemos se existe, Marta não é detentora dos meios de 
produção, tem um salário regular e um horário, flexível, é certo, mas que obriga à presença na empresa. 
4 Esta descrição retrata fielmente, o “verdadeiro” trabalho independente. No entanto, quer a descrição anterior quer esta são 
elucidativas da ambiguidade que caracteriza o trabalho independente e a que vários se referem (Kóvacs, 2005, 2002, Rosa, 
2000, Vaz, 1997, Freire, 1995). 
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ela conhecia alguém que quisesse trabalhar nessa empresa, a recibos verdes, mas em part-

time» (Act 9.8).  

 A propósito dos projectos profissionais e, em particular, da hipótese de poder vir a 

montar uma empresa, Marta fala-nos de uma outra colega. «Talvez venha a montar com 

uma colega minha» (Act 22.1) – diz-nos. Feita esta primeira referência, Marta envolve-se, 

uma vez mais, numa estratégia narrativa que visa retirar esta colega do anonimato, 

identificando os traços que as unem. Primeiro, enuncia o que existe de comum nas suas 

condições de vida. «Mas ela também agora optou por ficar em casa, porque o marido 

também trabalha numa multinacional e vai e vem e teve uma criança pequena há pouco 

tempo» (Act 22.2) – conta-nos. Depois, mostra-nos os fios com que se tece uma amizade: 

«Somos amigas, temos maneiras muito parecidas de ver e de estar» (Act 22.4).   

Marta refere-se pela primeira vez à filha, quando nos fala do emprego na empresa 

farmacêutica. A sobrecarga de trabalho era grande e a sua disponibilidade para a filha, 

reduzida. «Na altura, ela tinha três anos e estava a ressentir-se, claro» (Act 9.1) – começa 

por nos dizer. «Ficava na escola até às tantas, até às seis» (Act 9.2) – explica-nos em 

seguida. Como se não bastasse ficar na escola até às seis, quando chegava a casa, a 

disponibilidade de Marta continuava a ser pouca. «Depois chegava a casa e eu ainda trazia 

trabalho para casa e não tinha paciência para ela» (Act 9.3) – conta-nos. Marta não tinha 

paciência nem tempo para a filha, por isso afirma: «Ela começou a responder à maneira 

dela, não é?» (Act 9.4). E que maneira era essa que a filha tinha de responder? «Começou a 

fazer birras por tudo e por nada e eu comecei a descarregar em cima dela, em cima do meu 

marido, em cima dos meus pais» (Act 9.5) – diz. Consciente desta situação e da degradação 

do ambiente familiar, Marta começa a pensar em mudar de vida, mas sobre este aspecto 

deter-nos-emos no ponto seguinte. Para já, é suficiente sabermos que Marta tem uma filha 

pequena e que o seu ritmo de trabalho começa a ter repercussões sobre a sua família, e em 

particular sobre o seu membro mais jovem. Marta fala-nos ainda uma outra vez da filha, 

quando nos relata, pormenorizadamente, a doença de que padece e nos conta o seu 

sofrimento: a cortisona, o inchaço, as consultas no hospital, as noites não dormidas devido à 

comichão, a estadia no hospital em perigo de vida e, finalmente, a ida a Londres e a cura 

parcial.  

 Uma outra personagem desta narrativa é o marido. Na história que nos conta, Marta 

atribui-lhe vários papéis. Ele é o pai, o marido e o homem de negócios. Dos três papéis, o de 
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homem de negócios é o mais importante, aquele que mais influencia o desenrolar da 

narrativa. Logo no início, Marta define as condições objectivas em que as relações conjugal e 

parental se desenrolam. «O meu marido está um mês fora, um mês dentro» (Act 7.1) – 

informa. Marta não nos explica de imediato por que razão isso acontece, todavia ao produzir 

esta afirmação ela está-nos a dar uma informação preciosa. Ele é um marido e um pai em 

part-time. A actividade profissional, essa, ele exerce-a a tempo inteiro e com um considerável 

sucesso económico. Quando depois do esgotamento, Marta decide voltar a trabalhar, o 

marido diz-lhe: «Não precisas de trabalhar, porque eu ganho bem5» (Act 9.9). Mas, o que faz 

o marido para ganhar tão bem que Marta não precisa de trabalhar? «Ele trabalha por conta 

própria» (Act 18.1) – diz-nos, sem mais nada acrescentar. Dito desta forma, ficamos 

convencidos de que, tal como ela, o marido é, também, trabalhador independente. Equívoco 

nosso. O marido está ligado ao ramo da hotelaria. Tem coisas cá, leia-se uma unidade 

hoteleira e vai criar uma outra empresa. A escritura desta empresa está marcada para breve 

e Marta diz-nos que «é mais computadores e gestão» (S24.1). Afinal, o marido de Marta não 

é um trabalhador independente. É um homem de negócios com empresas no país e no 

estrangeiro. Marta fala-nos da actividade empresarial do marido porque, para além da sua 

própria actividade profissional, ela vai começar a dar uma mãozinha nos negócios dele. 

«Depois é assim, o meu marido tem coisas cá e eu agora vou começar, também, a trabalhar 

um bocadinho nos negócios dele, vou dar uma mãozinha». (Act 23.1) – conta-nos. Na 

verdade, Marta não vai começar a dar uma mãozinha. Ela já dá uma mãozinha na unidade 

hoteleira. «Ele está ligado ao ramo da hotelaria e isso também me anda a entreter um 

bocado» (Act 23.2) – explica-nos. Com interesses económicos nos país e no estrangeiro, o 

marido de Marta divide-se entre o dentro e o fora, mas como ela diz: «Ele não gosta de estar 

lá fora» (Act 32.7). «Prefere estar cá, mas não dá, não dá!» (Act. 32.8). Estas duas 

afirmações são as deixas para a entrada em cena do pai e do marido. Marta conta-nos que 

«ele é muito ligado à família» (Act 32.9). E para neutralizar qualquer eventual dúvida quanto 

à veracidade desta declaração, Marta descreve um conjunto de situações que atestam o seu 

envolvimento familiar. Ele é o marido que não quer sair quando está com ela - «Aliás, ele 

                                                
5 Para além do significado que esta frase assume na narrativa de Marta ela retrata, de uma forma exemplar a figura sobre a qual 
assenta a construção dos Estados Providência nos países da Europa Continental. Referimo-nos ao male breadwinner de que fala 
Esping-Andersen (1997 a) e ao pressuposto de que os membros da família podem depender do salário do elemento masculino 
do casa, competindo às mulheres zelar pelo bem-estar do agregado familiar. O marido Marta assume-se precisamente como um 
male breadwinner. Ele ganha bem por isso Marta não precisa de trabalhar. Ela pode ficar em casa e dedicar-se, exclusivamente, 
à filha. Marta, por seu turno, é o exemplo de uma geração de mulheres que se recusa a depender material e simbolicamente do 
marido, que rejeita confinar a sua actividade à produção antroponómica (Bertaux, 1978) e que não aceita assumir a condição de 
doméstica. 
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quando está comigo nunca quer ir a lado nenhum.» (Act. 32.10) – mas que não a impede de 

o fazer - «Ele só diz: faz o que quiseres, vai com as tuas amigas, deixa só comida feita» (Act 

32.16). «E não é comida para ele, é para a filha» (Act 32.17) – apressa-se a esclarecer, não 

fôssemos nós ficar com uma falsa ideia sobre as suas atitudes. Ele é também o marido 

solidário que partilha as tarefas domésticas. «Ele diz-me sempre, faz só a comida que o 

resto faço eu, porque ele faz tudo» (Act 32.11) – afiança-nos. «Se for preciso, limpa a casa 

de banho» (Act 32.13) – aduz. Ele é, por último, o pai que toma a seu cargo cuidar da filha. 

«Ele muda as fraldas, dá banho, faz essas coisas» (Act 32.12) – conta-nos não sem uma 

ponta de orgulho. 

 Temos, por fim, Marta. Ao longo da narrativa Marta dá-nos a conhecer as suas duas 

facetas: a Marta-mãe e a Marta-reflexiva. Marta opõe a mãe que foi no passado à mãe que é 

no presente. No passado, Marta não tinha nem tempo nem paciência para a filha e a filha 

ressentiu-se. Agora, conta-nos que «toda a gente diz: “tens muita sorte com a filha que 

tens”» (Arg 38.2). Ela acha que isso é o reflexo. De quê? Da mãe que ela é agora. E agora 

Marta é não só mãe e pai, porque o marido está fora, e como ela diz, «tem que se 

compensar um bocado em termos de tempo» (Arg 32.11), mas é também e, 

fundamentalmente, uma mãe a tempo inteiro. «Eu cuido muito da minha filha» (Act 20.1) – 

declara. «Sou eu que faço tudo» (Act 20.2) – acrescenta. Marta esclarece-nos de imediato 

qual o significado que atribui à palavra tudo, enumerando as tarefas em que se decompõe o 

seu ofício de mãe. «Sou eu que a vou levar à escola, sou eu que cozinho para ela. A 

empregada só limpa a casa e arruma as coisas, mais nada. Mas eu faço tudo para ela. Eu 

vou levá-la às actividades. Ela anda na ginástica, anda não sei onde, levo-a, acompanho-a... 

Acho que isso é um caso de mãe, não é?» (§20). Mas Marta não é só mãe.  

Ela é também uma mulher que reflecte sobre si própria e sobre a sua experiência de 

vida. De si, ela diz que é uma pessoa com sorte, que não tem feitio para ficar em casa sem 

fazer nada e que se tem duas mãozinhas, é para trabalhar. No entanto, é quando fala sobre 

os dois acontecimentos que considera os pontos de viragem na sua vida que Marta nos dá a 

conhecer as suas angústias e transforma as suas vivências em experiências formadoras6. 

Ela confessa-nos que o esgotamento lhe custou muito. Ela, que tinha boa memória e 

capacidade de concentração deixou de ter. «Além disso» - explica-nos - «a gente não 

                                                
6 Esta distinção entre vivência e experiência é conceptualizada por Josso (2002: 35). Afirma a autora que vivemos uma infinidade 
de vivências, mas as vivências só atingem o estatuto de experiências quando fazemos um trabalho sobre o que passou, sobre o 
que foi observado, percebido e sentido. Para Marta, a doença da filha foi não só uma vivência que se transformou em experiência 
como esta última adquire uma dimensão formadora na medida em que fala dela sob o ângulo da aprendizagem.  
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acredita que o esgotamento lhe aconteça» (Act 28.2). «Eu só dizia» - continua - «não é 

possível! O esgotamento não existe! Como é que esgotas os teus neurónios, as tuas células 

neurológicas? Como é possível?» (Act 28.3). Marta teve dificuldade em compreender o que 

se estava a passar consigo e dá-nos conta das suas apreensões e da preocupação que a 

afligia: «Eu já achava que estava a ficar maluca» (Act 28.4) – confessa. Se em relação ao 

esgotamento, Marta nos revela os seus estados de alma, em relação à doença da filha ela 

fala, sobretudo, do que aprendeu e do que descobriu sobre si própria. «Essa altura foi muito 

má, mas eu descobri que tinha muita força» (Act 31.1) – afirma assertiva. «Eu cresci muito 

nestes últimos anos» (Act 32.1) – declara um pouco mais à frente. «É com as coisas novas 

que se aprende, não é?» (Arg. 32.3) – pergunta-nos, conhecendo de antemão a resposta. E 

Marta aprendeu. «Eu aprendi a dar valor à vida, à família, à filha» (Act 32.2) - conta. 

«Aprendi a dar valor ao que realmente temos» (Act 32.3) - conclui. 

 

Os argumentos de Marta 

«Decidi, na altura, que nunca mais ia trabalhar assim» (Arg 8.6) é a frase que Marta 

pronuncia logo no início da entrevista e que serve de mote ao desenrolar da intriga. Esta 

decisão corresponde a um ponto de viragem no seu percurso profissional. Ela encerra uma 

fase e é o ponto de partida para uma nova etapa no seu ciclo de vida profissional. A altura a 

que Marta se refere foi o acontecimento biográfico que marcou, decisivamente, a sua história 

de vida. Ao fim de estar quatro anos numa multinacional do sector farmacêutico, Marta teve 

um esgotamento e uma bruta depressão. Porquê? Porque trabalhava assim. Trabalhar 

assim, corresponde, no dispositivo narrativo de Marta a trabalhar das nove às seis, a ter uma 

grande sobrecarga de trabalho, a trazer trabalho para casa... Trabalhou assim quatro anos 

até que um dia a corda rebentou... Marta ficou de baixa três meses. Vai a uma Junta Médica. 

Dizem-lhe que vai ter de continuar de baixa e ela propõe-se sair. Marta abandona 

voluntariamente o emprego, assim como já antes tinha abandonado os outros. O que leva 

Marta a rescindir voluntariamente o seu contrato de trabalho, ela que estava efectiva na 

empresa e não corria o risco de perder o emprego? «Eles têm muito trabalho e eu sentia que 

estava a prejudicar a empresa» (Arg. 8.2) – explica-nos. «Uma coisa é estarmos um mês; 

outra coisa é estarmos cinco ou seis, não é?» (Arg 8.3) – acrescenta. Marta transmite-nos a 

imagem de uma profissional responsável que sobrepõe os interesses da empresa aos seus 

interesses individuais. Fala com os responsáveis da empresa e diz-lhes: «Eu estou a 
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prejudicar a empresa» (Arg 8.4). «Vocês precisam de outra pessoa aqui, portanto, quero-me 

ir embora» (Arg 8.4). Marta antecipa-se às necessidades da empresa. Avança com um 

diagnóstico que extravasa o seu domínio de competências. Por que o faz? Por 

responsabilidade profissional? Por defesa dos interesses de um grupo ao qual ela pertence 

por afinidade7? Por necessidade de legitimar uma decisão previamente tomada? Não 

sabemos. Marta limita-se a contar-nos: «Decidi na altura que nunca mais ia trabalhar assim» 

(Arg 8.6). Marta faz questão de esclarecer porque trabalhava assim. Trabalhava assim, não 

porque fosse uma pessoa desorganizada, mas porque o trabalho era muito. Tanto que nunca 

estava feito. «É assim» - explica-nos - «as multinacionais têm todas muito trabalho e por 

mais organizada que uma pessoa seja, há sempre muito trabalho e o trabalho nunca está 

feito» (Arg 8.7). Para ter o trabalho feito, Marta trabalhava assim e de tanto trabalhar assim 

Marta esgotou-se. Mas o esgotamento não foi a única razão que a levou a tomar a decisão 

de alterar o curso da sua vida. Há um outro motivo cujos contornos vai lentamente 

delineando. «Eles pediram muito só que às tantas, depois há o outro lado que se ressente 

que é o lado da família e, neste caso era a minha filha» (Arg 8.7) – revela-nos. Eles pediram 

muito e Marta deu tudo quanto pôde. Deu trabalho. Deu tempo. Deu disponibilidade. De tanto 

dar, ficou doente. A filha ressentiu-se. Começou a responder à maneira dela, começou a 

fazer birras por tudo e por nada. E Marta, que até aí tinha estado centrada na actividade 

profissional, toma a decisão de não voltar a trabalhar assim, de ter uma vida mais calma. «E 

então decidi que, tinha que levar uma vida mais calma, o que era impossível na empresa 

onde trabalhava» (Arg 9.1) – conta-nos. «Era impossível a trabalhar das nove às seis» (Arg 

9.2) – acrescenta. Como levar uma vida calma era incompatível com um horário das nove às 

seis, Marta diz-nos: «Então ponderei várias hipóteses» (Arg 9.3). Primeiro, decidiu qual a 

área em que queria trabalhar. Inicialmente, a sua área de eleição era a farmácia hospitalar, 

todavia o seu percurso profissional conduziu-a à área dos registos. Marta parece ter 

aproveitado este momento para fazer um balanço das suas escolhas profissionais, por isso 

afirma: «Decidi que os registos, realmente, era o que gostava de fazer e ponderei» (Arg 9.5). 

«Eu sabia que havia amigas minhas que tinham criado empresas de registos, para fazer 

registos para outras empresas e ponderei essa hipótese» (Arg 9.5) – prossegue. «Ponderei a 

hipótese de trabalhar como independente para várias empresas» (Arg 9.6) – aduz. Marta tem 

                                                
7 Se tivermos em conta a posição de classe de Marta – o marido é empresário – e o facto de ela própria estar a dar uma 
mãozinha nos negócios do marido – talvez que os argumentos de avança possam ser mais o resultado da sua posição social do 
que de uma concepção de profissionalismo. A sua identificação com os interesses da empresa pode ser  mais um reflexo da sua 
inscrição subjectiva no mundo dos patrões do que da sua pertença objectiva ao mundo dos trabalhadores por conta de outrem. 
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duas hipóteses em aberto: montar uma empresa ou trabalhar como independente. 

Curiosamente, quer as hipóteses quer o processo de decisão que conduz à opção final vão 

ser objecto de várias versões que não se deixam imediatamente apreender8.  

 A Versão I é a versão oficial. É a primeira que Marta nos apresenta e que surge na 

sequência das hipóteses enunciadas. «Considerei isso e como eu sou uma pessoa com 

sorte, estava a contar esta história a uma amiga minha que tem a filha aqui no colégio 

também e ela disse-me que houve uma empresa multinacional a perguntar se ela conhecia 

alguém que quisesse trabalhar nessa empresa a recibos verdes, mas em part-time» (Arg 

9.7). Nesta versão, Marta não tem, verdadeiramente, de decidir nem de optar. Ela é tão só 

uma pessoa com sorte e o destino encarrega-se do resto. 

 A Versão II é uma versão oficiosa. Afinal Marta não tem apenas duas hipóteses. 

Existe uma terceira que ela nos dá a conhecer, um pouco mais à frente. Marta não a incluiu 

no seu repertório inicial, talvez porque ela lhe é extrínseca. Ela não é a sua autora e como 

não se reconhece inteiramente nela, Marta usa as palavras do marido para a verbalizar. 

«Não precisas de trabalhar, porque eu ganho bem» (Act 9.9) - diz-lhe o marido. A hipótese 

de não trabalhar é uma hipótese que não a seduz, mas ela também não a rejeita 

liminarmente. Marta hesita quanto a esta possibilidade. É verdade que não tem feitio para 

estar em casa sem fazer nada. Além disso, «eu acho que se tirei um curso é para ser 

aproveitado» (Arg 9.13) – explica-nos. Feita esta declaração inicial, Marta recua. «É assim, 

se não tivesse aparecido isto, se calhar estava em casa sem fazer nada!» (Arg 9.14) – 

admite pensativa. Marta faz uma pausa. Será que pondera esta possibilidade? Talvez! 

Talvez se esteja a ver em casa, sem fazer nada! Pouco depois, o silêncio quebra-se, mas a 

ambiguidade mantém-se. «Acho que não!» (Arg 9.14) – diz-nos. Marta acha que não estaria 

em casa sem fazer nada, mas lá bem no fundo, não tem a certeza. A dúvida resiste 

teimosamente às tímidas tentativas de Marta para a eliminar e ganha mesmo um novo 

alento. «Mas pronto» - declara - «nunca se sabe!» (Arg 9.15). Marta não ponderou esta 

hipótese, porque ela não fazia parte dos seus projectos. No entanto, ela existe e insinua-se 

subtil como um futuro possível que espera pacientemente a oportunidade de se tornar 

presente. 

                                                
8 A narrativa de Marta tem uma particularidade que a distingue das demais. Os argumentos que vai desfiando escapam a uma 
lógica argumentativa linear. Ao contrário das outras narrativas, eles não se encadeiam para defender uma ideia ou sustentar uma 
tese que nos cabe descobrir. Com Marta é diferente. Os seus argumentos assemelham-se às peças dispersas de um puzzle. 
Eles estão espalhados pela narrativa e a primeira tarefa é agrupá-los. Como num puzzle, temos de ir à procura dos que nos 
permitem construir os motivos principais; como num puzzle vamos por tentativa e erro; como num puzzle, só temos a visão do 
conjunto quando ele está concluído e todas as peças encontraram, finalmente, o seu lugar. 
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 A Versão III é também uma versão oficiosa. Ela tem como objectos temáticos as 

duas hipóteses que Marta ponderou. Não obstante, distingue-se da primeira versão por nos 

dar uma outra interpretação dos factos. Afinal, o trabalho independente não é fruto nem do 

destino nem da sorte, como Marta nos referiu inicialmente. Afinal, Marta escolheu. Em boa 

verdade, Marta fez mesmo mais do que uma escolha. Primeiro, decide montar uma empresa, 

mas acaba por desistir e por optar por trabalhar em regime de trabalho independente. «Eu 

comecei a constituir a empresa, mas depois, na altura de fazer a escritura, achei que não 

sabia o que é que ia dar (Arg 21.3) – conta-nos. «Então» - prossegue - «falei com várias 

pessoas e decidi que ia passar a recibos verdes» (Arg 21.4). A versão oficial ganha agora 

uma outra inteligibilidade. Afinal, Marta é uma pessoa com sorte, não por ter sido abençoada 

por uma qualquer entidade divina, mas porque já tinha tomado uma decisão e a amiga 

proporcionou-lhe a oportunidade para a concretizar. 

 Agora, Marta está a trabalhar em part-time e diz-nos que não tem stresse. Não que o 

stresse não exista, mas é diferente. «Há alturas de stresse» - afiança - «mas eu não sou 

obrigada a ir lá todos os dias» (Arg 9.7). Mesmo quando traz trabalho para casa, o que 

acontece muitas vezes, Marta não tem stresse. Porquê? Porque se antigamente o trabalho 

que trazia era feito à noite, agora «faço à tarde, em casa, ou seja não tenho stresse» (Arg 

9.10). Marta conseguiu o seu objectivo: ter uma vida calma; não ter stresse. «Saio de casa 

às nove e meia, deixo a miúda, vou trabalhar às dez, à uma já estou em casa» (Arg 9.11) – 

explica-nos. Mesmo quando tem algum stresse, como já antes confessou ter, não é nada 

que se compare ao que teve ou ao que teria se fosse, como ela diz, empregada a sério. 

«Tenho algum stresse de trabalho» - admite - «mas nada como se fosse empregada a sério» 

(Arg 11.6) – garante-nos. Marta não explicita o que é ser empregada a sério, mas conta-nos 

que nas manhãs em que vai à empresa faz o que tem a fazer «e depois, se acabo, já não 

tenho que me preocupar com mais nada, preocupo-me com outras coisas» (Arg 11.8). Se 

não tem mesmo nada com que se preocupar, então diz-nos: «dedico-me à minha filha» (Arg. 

11.9). «Brinco com a minha filha, vou passear com ela, tenho tempo para a família, para 

tudo» (Arg 11.10) – acrescenta. Por que razão não se considera Marta empregada a sério 

ou, como nos dirá mais à frente, não tem de trabalhar a sério? Será porque agora tem menos 

stresse? Será porque agora tem tempo para tudo? Talvez. Aliás, quando, mais à frente, 

reflecte sobre os prós e os contras do seu trabalho actual dá-nos, ainda que indirectamente, 

a resposta a esta pergunta. À laia de conclusão, Marta afirma: «Mas só o facto de não ter 
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horário, de me poder organizar, de não estar condicionada, não estar fechada, só ali em 

frente do computador e não ter tempo para nada e ter uma hora de almoço, quer dizer...» 

(Arg 14.3). Agora Marta está numa situação laboral em que preenche todos estes requisitos. 

Agora Marta não está empregada a sério nem pretende voltar a estar. Quando lhe 

perguntamos se se imagina a voltar a uma situação dessas, a sua resposta não deixa 

margens para dúvidas. «Não» (Arg 15.1) – garante. «Não, não!» (Arg 15.2) – reafirma 

peremptória. Marta não só não quer voltar a ser empregada a sério como está satisfeita com 

a sua situação actual. «Por enquanto estou satisfeita» (Arg 15.3) – assegura-nos. 

«Sinceramente, estou satisfeita» (Arg 15.4) – reitera. Marta tem tudo para estar satisfeita. 

Não tem stresse. Tem tempo para a filha, para os amigos, para tudo... E além disso, ganha o 

suficiente para se sustentar. «Isso para mim é fundamental» (Arg 18.2) – diz. «O que ganho 

dá perfeitamente» (Arg 18.3) – afiança de seguida. Como para Marta ganhar o suficiente 

para se sustentar é uma questão de princípio, quando a questionamos sobre a eventualidade 

de deixar de exercer uma actividade remunerada para ficar a tomar conta dos filhos, a sua 

resposta começa por ser não. No entanto, tal como aconteceu quando este assunto foi 

abordado pela primeira vez, a hesitação volta a ser a tónica dominante. «Não está no meu 

horizonte» - confessa - «mas não quer dizer que não venha a estar, não é?» (Arg 20.2). 

Marta mantém em aberto esta possibilidade, mas imediatamente a seguir encosta a porta 

que lhe dá acesso. Ela não fecha a porta de uma vez por todas. Isso é algo que não fez 

anteriormente nem agora fará. «Não, acho que não» (Arg 20.3) – afirma sem muita certeza. 

Para dar uma maior firmeza a este não, ela vai demostrar que pode exercer o ofício de mãe 

sem precisar de abdicar da sua actividade profissional. Ela cuida muito da filha. Cozinha para 

ela. Leva-a à escola e às outras actividades. «Acho que é um caso de mãe, não é?» (Arg 

20.3) – pergunta-nos como se precisasse de ser sossegada, de ter a certeza de que está a 

agir bem. Marta assume o seu papel de mãe, mas não quer transformar-se em doméstica. 

«Agora, estar em casa a arrumar a casa, não!» (Arg 20.4) – declara. «Levar a miúda à 

escola e voltar para casa, aspirar a casa, limpar a casa, não!» (Arg 20.5) – reafirma. «Isso 

não» (Arg 20.6) – assegura. Marta parece ter rejeitado esta hipótese; parece ter fechado a 

porta, mas não é isso que acontece. Marta, afinal, só a encosta. «Quer dizer, se tivesse de 

ser, até ia, não é?, e com muito gosto, mas ficar em casa por opção...» (Arg 20.7).  

 Opção também não é, para já, montar uma empresa. Esta foi uma hipótese que 

Marta chegou a colocar, mas da qual acabou por desistir. Tal como o anterior, este não é 
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também um assunto encerrado. «Acho que montar uma empresa tem muitos encargos e 

muitas responsabilidades e muitas responsabilidades acrescidas no fim do mês, não é?» 

(Arg 21.2) – diz-nos, quando lhe perguntamos se põe a hipótese de criar uma empresa. 

«Talvez venha a montar com uma amiga minha» (Arg 22.2) – admite a seguir. No meio das 

suas dúvidas, Marta tem uma certeza: «Por agora, não vale a pena» (Arg 23.2). Aliás, se o 

desafio são os negócios, Marta não precisa de montar uma empresa. Basta-lhe trabalhar nas 

do marido, coisa que já faz, dando uma mãozinha. Ora, é precisamente porque trabalha um 

bocadinho nos negócios do marido que Marta gostava de tirar uma pós-graduação em 

Gestão. Como ela admite, a Gestão não tem nada a ver com a sua área de formação, mas é 

do que ela gostava. «É o gosto por não ter nada a ver e também porque era útil por causa 

dos negócios do meu marido» (Arg 25.2) – conta-nos. Marta gostava também de ter uma 

farmácia. Talvez! Não sabe bem. «E gostava também de talvez, não sei, de ter uma 

farmácia» (Arg 25.3) – afirma de chofre. «Mas não sei, não sei» (Arg 25.4) – acrescenta. 

Marta gostava de ter uma farmácia, mas hesita. Porquê? Porque «aquilo é muita escravidão» 

(Arg 25.5). «É das nove às sete, depois aos sábados e depois os serviços» (Arg 26.2) – diz-

nos um pouco mais à frente. A escravidão significa deixar de ter tempo e voltar a ter horários, 

mas este não é o único problema. Estar a aviar receitas não é muito estimulante e Marta 

gosta de aprender. «Não sei se me ia sentir realizada, percebe?» (Arg 26.1) – admite. «É 

assim, eu estou ali num balcão a aviar receitas e isso a mim não me satisfaz minimamente, 

nem mesmo pelo dinheiro» (Arg 26.3) – assegura-nos. O dinheiro não a mobiliza e ela troca 

o dinheiro pelo tempo livre. Mas Marta também sabe que esta troca só é possível, porque as 

condições materiais em que a sua vida se desenrola o permitem. «Eu tenho esta imagem da 

vida, porque estou bem, não é?» (Arg 26.4) – pronuncia. «Agora, se eu tivesse de trabalhar a 

sério para me sustentar, se calhar, ponderava bem» (Arg 26.5) – argumenta. «Trabalhava 

das nove às seis, mas pronto...» (Arg 26.6) – aduz. «Acho que tive sorte na vida» (Arg 26.7) 

– diz como se fizesse um balanço do seu percurso. «Dentro do azar tive sorte, pronto» (Arg 

26.8) – conclui. O azar foi o esgotamento, a depressão e a doença da filha. Eles foram os 

pontos de viragem na sua vida, como os caracteriza. Mas ambos pertencem ao passado e 

agora Marta afiança-nos sem hesitar: «Olhe estou muito satisfeita com a minha vida» (Arg 

32.13), «Estou realizada tanto em termos profissionais como pessoais» (Arg 32.14).  

No entanto, no horizonte, uma nuvem aproxima-se e ameaça tapar o sol que ilumina 

a vida de Marta. «Só gostava que o meu marido estivesse cá mais tempo, mas pronto» (Arg 
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32.15) – diz-nos de rompante. Entre o lamento e a resignação, Marta dá-nos a conhecer o 

único aspecto que parece ensombrar, presentemente, a sua vida: as ausências do marido. 

Ela não aprecia particularmente as suas contínuas idas e vindas. As suas ausências são, de 

resto, motivo para uma certa tensão entre o casal. «Ele disse que é assim, já passou a 

reforma dos quarenta para os cinquenta, portanto, faltam oito anos, vamos lá ver» (Arg 

32.16) – conta-nos Marta, pouco convicta. O marido tinha um objectivo: reformar-se aos 

quarenta anos. Com a reforma, acabariam as idas e vindas só que ele adiou-a por dez anos 

e ainda faltam oito... Marta não está convencida, mas nada pode fazer. «Mas pronto, não 

posso dizer que não porque ele também tem uma vida muito difícil e é o que ele diz: “tu não 

sabes o que é passar fome, ir com os sapatos rotos para a escola, ir trabalhar para as obras 

para tirar o curso”» (Arg 32.17). Marta compreende as razões do marido. Ele está investido 

numa trajectória de mobilidade social ascendente. Está a compensar a fome que passou, os 

sapatos rotos que calçou, o trabalho nas obras. Marta compreende tudo isso, mas essa 

compreensão não lhe traz grande consolo. Também de pouco lhe serve dizer seja o que for. 

Os argumentos do marido são poderosos. «Posto isto, eu não posso dizer nada» (Arg 32.18) 

– explica-nos. Além disso, a sua decisão é irrevogável e dizer alguma coisa só serviria para 

criar um mau ambiente durante o pouco tempo que estão juntos. «E também não vale a 

pena» - diz resignada – «porque ele na segunda semana vai-se embora» (Arg 32.19). 

«Portanto, não vamos estar duas semanas chateados» (Arg 32.20) – acrescenta pragmática 

até porque, se pudesse ele ficaria cá, não iria embora. De repente, Marta parece vislumbrar 

uma solução e, por um curto espaço de tempo acalenta a esperança de que talvez uma 

mudança seja possível. Marta está grávida do segundo filho. Talvez, quando ele nascer, as 

coisas possam ser diferentes... «Mas acho que agora com este bebé, também...» (Arg. 

32.21). «Pode ser que agora com os dois...» (Arg. 32.27). Marta não termina as frases e elas 

ficam suspensas, fiéis depositárias do seu mais ardente desejo. Por breves momentos, Marta 

deixa-se embalar. Pode ser que agora... sonha. O despertar não podia ser mais cruel. «Ele 

enganou-me» (Arg 32.28) – afirma abruptamente. «Ele disse-me: “estás grávida e quando 

tiveres o bebé, eu fico mais tempo cá”» (Arg 32.29) – prossegue. «Agora, já me está a dizer 

que não vai dar» (Arg 32.30) – diz-nos inconformada. Marta esboça uma tentativa de 

rebelião. «Mas eu também não o deixo ir embora» (Arg 32.33) – afirma. Sozinha com a filha 

e um recém-nascido «por mais disponibilidade que se tenha, não dá» (Arg 32.36). Mas a 

insurreição de Marta dura pouco. Ela sabe que a vitória é impossível e é ela própria quem se 
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encarrega de esmagar a rebelião em curso. «Mas como eu digo, ele já passou muito!» (Arg 

33.4) – diz-nos. Por mais compreensiva que Marta seja, o problema mantém-se: com dois 

filhos, não dá. Mas ela também sabe que nem um segundo filho alterará o rumo da vida do 

marido. Resta-lhe resignar-se. É o que faz; «É uma questão de organização, mas pronto é 

assim!» (Arg 33.5), é a frase com que encerra a sua narrativa. 

 

O mundo sócio-profissional de Marta 

A vida profissional e o outro lado são os dois termos que constituem a relação de 

disjunção que estrutura a narrativa de Marta. O outro lado é a família e mais precisamente a 

filha. A doença da filha é um dos pontos de viragem na vida de Marta. É um acontecimento 

biográfico que a faz crescer e que faz emergir a Marta mãe, aquela que nos diz que cuida 

muito da filha. A vida profissional é atravessada por múltiplas oposições. A primeira é a que 

opõe o emprego ao trabalho independente. Marta viveu várias situações profissionais na sua 

quase totalidade como assalariada e de todas saiu voluntariamente. O emprego na 

multinacional farmacêutica marcou o fim da sua carreira como empregada a sério e esteve 

na origem do esgotamento que provocou uma mudança radical no seu percurso profissional. 

Na altura Marta tinha três hipóteses: montar uma empresa, trabalhar como trabalhadora 

independente, ficar em casa. Ficar em casa significa não exercer qualquer actividade 

remunerada. Marta não quis ficar em casa. Esta nunca será, em princípio, uma opção, mas 

também nunca se sabe o que futuro nos reserva... Ainda pensou em estabelecer-se por 

conta própria, mas desistiu. Acabou por escolher ser trabalhadora independente.  

Marta opõe o último emprego que teve à situação profissional que actualmente vive. 

No emprego, Marta tinha um horário, trabalhava das nove às seis, tinha uma grande 

sobrecarga de trabalho e muito stresse. Era efectiva. Tinha subsídio de Natal e de férias. 

Marta troca o emprego estável, o trabalho a sério, como ela diz, pelo trabalho independente. 

Como trabalhadora independente, Marta vive duas situações distintas. Marta tem um 

contrato de prestação de serviços com uma empresa e trabalha em regime de tempo parcial. 

Por norma, vai duas ou três manhãs por semana à empresa. Não tem horário nem tem 

subsídios. Tem um ordenado razoável, férias quando quer e muito menos stresse. Agora tem 

tempo para tudo. A esta situação profissional, que é a imagem invertida do emprego que 

abandonou, Marta opõe o trabalho independente que realiza em casa. Neste caso, não tem 

ordenado nem contrato. Quando trabalha, passa recibo e recebe. Marta está muito satisfeita 
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com a vida que tem. A curto prazo, deseja que o nascimento do filho corra bem e que possa, 

ao fim de três ou quatro semanas, retomar o part-time na empresa. A longo prazo, os seus 

projectos são mais incertos. Todavia, aqueles que nos dá a conhecer têm um denominador 

comum: pressupõem a passagem da condição de trabalhadora independente à de 

empresária. Marta gostava, talvez, de ter uma farmácia. Este é um cenário possível, mas que 

ela verdadeiramente não deseja. É muita escravidão e pouca realização. Ter uma farmácia 

seria não só voltar à ditadura dos horários, mas também realizar um trabalho pouco 

interessante. E Marta gosta de aprender e não está disposta a trocar tempo por dinheiro. 

Montar uma empresa para trabalhar na área dos registos é uma outra hipótese. Para já, está 

fora de questão. Talvez um dia, com uma amiga... Este é também um cenário possível só 

não sabemos se Marta o deseja. Aliás, Marta já está inserida no mundo dos negócios. Ela dá 

uma mãozinha nos negócios do marido e até gostava de fazer uma pós-graduação em 

Gestão. Só não faz porque não dá. São todas à noite e a noite é para a família. Em boa 

verdade, Marta não está muito investida em novos projectos profissionais. Ela está satisfeita 

com a vida, está realizada pessoal e profissionalmente e só mesmo as ausências do marido 

perturbam a sua felicidade. Marta conseguiu um equilíbrio para fazer aquilo que gosta e tem-

se mantido fiel à decisão de nunca mais voltar a trabalhar assim. 
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Figura nº17 
Esquema da narrativa de Marta 
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Obter uma independência financeira e livrar-me de uma condição económica e 
social em que eu nasci e em que eu cresci  

 

Pedro é licenciado em Física Tecnológica, curso que concluiu em 1996, com catorze valores. 

Tem trinta e dois anos, é casado e pai de dois filhos. 

 

O percurso de inserção de Pedro: experiências negativas, experiências 
positivas 
No último ano da licenciatura, Pedro fez um estágio que lhe permitiu aumentar as 

suas competências. Foi uma experiência muito profissionalizante (S0). Concluído o curso 

esteve uns meses a descansar (S1). Começou por dar aulas num liceu. Experimentou, mas 

não lhe interessou. Ganhava-se mal e não estava para se sujeitar à falta de organização da 

escola (S2). Preferiu dar explicações em casa, porque ganhava mais. Deu explicações 

durante dois anos até se fartar (S3). Entretanto, teve umas aulas à noite, num curso de 

engenharia informática e computadores. Pedro queria aumentar as suas possibilidades 

profissionais. Naquela altura, todos os informáticos tinham emprego e ele esperava terminar 

o segundo ano com perspectivas de emprego (S4). Desistiu, porque o curso era muito 

pesado e entrou para um curso de formação para licenciados. Na sequência do curso, vai 

fazer um estágio de seis meses para uma empresa multinacional. Apesar de não ser 

remunerado, aprendeu muito (S5). No fim do estágio, é convidado a ficar como responsável 

pela qualidade da produção de transformadores de distribuição. Aceitou. Era uma actividade 

com muita tensão tanto a nível de trabalho como a nível de formação e aprendizagem. 

Esteve lá durante um ano e meio. Saiu por motivos políticos, não por falta de mérito. Estava 

a contrato e era altura de passar a efectivo (S6). Passados seis meses, entra para uma 

fábrica que produzia contadores. Foi exercer funções de engenheiro físico para o 

desenvolvimento de contadores de electricidade. Pedro não recebeu formação, não tinha 

material para trabalhar, não tinha acompanhamento, estava sozinho. Esta foi uma 

experiência muito negativa. Foi uma experiência para esquecer. A única coisa boa foi o 

salário. Esteve um ano e meio nessa empresa e depois foi transferido para uma outra 

empresa associada, onde permaneceu mais três meses. Começou a procurar emprego, mas 

não foi a tempo (S7). Caiu no desemprego (S8). Ao fim de nove meses, começa como 

estagiário num instituto público no qual foi fazer um trabalho associado à qualidade. 

Apercebeu-se de que não tinha todas as condições de trabalho e que não iria cumprir a sua 
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missão. Desmotivado, foi-se aguentando. Saiu ao fim de doze meses, quando o estágio 

acabou (S9). Entretanto, alguém lhe mostra uma oportunidade e ele entrega-se a uma 

experiência diferente de trabalho. Agora é vendedor de produtos nutricionais e assiste as 

pessoas a realizarem o seu sonho. Tem sido uma experiência muito positiva, apesar de ter 

começado a fazer tudo mal. Ainda agora, todos os dias, tem fracassos. Pedro tem um 

trabalho, não um emprego. Ele não é assalariado. Trabalha por conta própria e tem um 

negócio onde pode ganhar muito, desde que trabalhe com consistência e persistência. Neste 

momento o que ganha não dá para viver. Está a viver da poupança e do que a mulher ganha 

(S10). Daqui a cinco anos, imagina-se a ganhar, pelo menos, quatro mil euros limpos. Até 

pode ter um emprego durante algum tempo, mas não pretende largar esta actividade. 

Falando a sério, ele não tem muito interesse em procurar emprego. Pelas experiências que 

teve, já avaliou os prós e os contras. Um emprego dá uma estabilidade que é sempre 

relativa, mas tem muitas coisas que mais tarde pesam, como a relação entre o trabalho, o 

mérito e o incentivo, as relações de trabalho, as oportunidades de formação. Nesta 

actividade, Pedro não tem um rendimento estável, mas pode criá-lo rapidamente, em muito 

menos tempo do que numa empresa. É tudo uma questão de mérito e uma dose de sorte. 

Por isso, o seu futuro passa por ali (S11). 

Na história que Pedro nos conta, o estágio curricular que realizou no último ano da 

licenciatura foi o acontecimento que marca o início da sua vida profissional9. «Em termos 

profissionais, as coisas começaram, a meu ver, ainda no decorrer do último ano da 

licenciatura» (S1.1) – diz-nos, logo de início. Porquê? Porque o estágio foi uma experiência 

muito profissionalizante. O estágio, conta-nos: «serviu para aumentar as minhas 

competências dentro da área que seria o trabalho científico e o trabalho laboratorial» (S1.3). 

Terminado o curso, Pedro descansou durante alguns meses. Quando o ano lectivo começou, 

«tentei dar aulas num liceu, mas isso não me interessou» (S4.1) - informa. «Experimentei, 

mas não chegou a dois meses» (S4.2) - reitera. Ganhava-se mal e, além disso, «não me 

estava para sujeitar aos problemas da falta de organização da escola» (S4.3) - explica-nos e 

remata, afirmando - «Preferi trabalhar em casa a dar explicações, porque ganhava mais 

dinheiro» (S4.4). Pedro deu explicações, até que se fartou. «Até achar que já estava farto e 

                                                
9 Embora a referência ao estágio curricular seja uma constante entre os entrevistados, o estatuto que lhe é atribuído, no quadro 
dos percursos de inserção que nos são narrados, não é homogéneo. De um modo geral, quando nos falam do estágio é porque 
ele permitiu aceder ao primeiro emprego. O estágio equivale, assim, a uma porta de entrada no mercado de trabalho. Para 
Pedro, o estágio tem um significado diferente. Ele não foi a antecâmara de um emprego assalariado. Ele foi uma experiência 
profissionalizante e o acontecimento que marca o início da sua vida profissional.   
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que precisava de conhecer mais, alargar horizontes e experiências» (S2.2) – esclarece. 

Respondeu «a um concurso de formação que existia na Casa de Comércio Luso-Alemã» 

(S7.1) e foi fazer um estágio de seis meses, praticamente não remunerado, numa 

multinacional. «Apesar de me custar dinheiro, nem sequer os transportes me pagavam» 

(S3.2) - lamenta-se e acrescenta - «tinha acesso ao refeitório, era a única coisa que tinha» 

(S3.3). No entanto, Pedro faz um balanço positivo desta experiência: «Apesar de não ser 

remunerado, aprendi muito» (S3.4). Não no sector da logística, onde fez o estágio. Aí, diz-

nos: «eu não aprendi nada de logística, praticamente, porque fui totalmente desaproveitado» 

(S6.8). Se não aprendeu nada de logística, por que razão afirma que aprendeu muito? A 

resposta surge pronta: «Eu contactei com muitas pessoas de muitos níveis e isso permitiu-

me alargar as perspectivas, nomeadamente uma equipa de consultores que lá estava» 

(S6.10), «entrei em contacto com a vida de uma empresa» (S7.3), «alarguei horizontes, 

absorvi umas coisas e conheci como é uma empresa por dentro» (S7.4).  

No final do estágio, Pedro foi trabalhar para uma outra empresa do grupo, como 

responsável pela qualidade; «A minha actividade era resolver os problemas da produção a 

nível de qualidade» (S7.13) - elucida-nos. Pedro trabalhou na qualidade, mas colaborou 

também em muitas outras coisas e exemplifica: «Novos produtos, reclamações, trabalhar em 

projectos de qualidade, em projectos de desenvolvimento, em muita coisa» (S.7.15). Por 

tudo isto, diz-nos que «foi uma actividade com muita tensão tanto a nível de trabalho como a 

nível de formação e de aprendizagem» (S7.10). Ao fim de ano e meio saiu; «Saí por motivos 

políticos, não por falta de mérito» (S7.17) – faz questão de esclarecer. Que motivos políticos 

são esses? Pedro estava a contrato e «era a altura de passar a efectivo» (S7.22). Não 

passou. «Mandaram-me embora» (S7.19) – declara com ressentimento. 

Ao fim de seis meses, conta-nos: «Respondi a um anúncio e entrei para uma fábrica 

para fazer contadores de electricidade, contadores de água, era mecânica de precisão» 

(S7.27). Foi desempenhar funções de engenheiro físico. Ao contrário da actividade anterior, 

Pedro fala-nos agora de «uma experiência muito negativa, do ponto de vista profissional» 

(S8.6). «O tempo que lá estive» - afiança-nos - «não teve nada de bom» (S8.7). «Foi» - 

revela-nos mais à frente - «uma experiência para esquecer» (S10.1). «Eu não tinha material 

para trabalhar e não tinha acompanhamento» (S8.1) - começa por dizer. «Não recebi 

formação, ou seja, mal eu entrei, eu estava arrumado numa prateleira» (S8.2) – continua. 

«Eu tinha alturas em que não contactava rigorosamente com ninguém» (S8.3) – prossegue. 
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Pedro até tinha coisas para fazer só que, como nos explica: «A questão é que eu só podia 

fazer poucas coisas e eram coisas muito desmotivantes, porque eu não tinha reuniões de 

trabalho» (S9.2). Como se tudo isto não bastasse, Pedro teve conhecimento por um colega 

que já tinham um contador novo e ele não sabia. «Isso era já um sinal de que eu ia sair» 

(S9.9) – afiança. Ao fim de ano e meio, foi transferido para uma empresa associada onde 

esteve mais três meses. «Comecei a procurar emprego» (S12.1) - conta-nos. «Claro que não 

foi a tempo e não foi com a velocidade suficiente» (S12.4) - conclui. Deste ano e nove 

meses, Pedro garante-nos que «a única coisa boa que eu tirei de lá foi o salário, que nem 

por isso era grande coisa, mas foi o melhor salário que eu tive até agora» (S11.5). 

Depois desta experiência negativa, Pedro fica nove meses desempregado. «Caí no 

desemprego outra vez» (S12.5) é a expressão que utiliza para descrever a sua situação. 

Esta será a única vez que Pedro utiliza a palavra desemprego. Desemprego é uma palavra 

proscrita do seu dispositivo narrativo. Pedro já esteve mais vezes desempregado, no 

entanto, na história que nos conta, esses períodos, embora não sejam eliminados, não são 

objecto de qualquer referência explícita. Não nomeados como situações de desemprego, 

eles diluem-se numa narrativa que se constrói em torno dos períodos de trabalho. Como 

veremos mais adiante, Pedro não pode utilizar a palavra desemprego. Definir os períodos de 

não trabalho como desemprego, implicaria atribuir-se o estatuto de desempregado e ao fazê-

lo, Pedro poria em risco a imagem que nos transmite de si, a do indivíduo performativo, 

dotado de mérito, gestor da sua vida, que se constrói na e pela acção, como diria Ehrenberg 

(2000). 

Ao fim de nove meses, Pedro vai fazer mais um estágio, agora num instituto público 

e na área da qualidade. Ele ia trabalhar na certificação do laboratório em termos de 

qualidade. «Mais uma má experiência» (S13.6), é como Pedro define esta nova situação 

profissional. Logo no início, «apercebi-me que não tinha todas as condições de trabalho e 

que havia questões de organização que faltavam e que eu não iria cumprir a minha missão» 

(S12.10) - conta-nos. «Para fazer esse tipo de trabalho» - elucida-nos - «era necessário 

muitas reuniões, muita organização, muita cooperação» (S13.2). E Pedro encontrou as 

pessoas de costas voltadas umas para as outras: «Fui-me aguentando» (S13.4) – diz. Até 

quando? Até ao final do estágio; «Mais uma vez desmotivado e acabei por sair ao fim de 

doze meses» (S13.5) – afirma. 
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Agora Pedro entregou-se a uma experiência diferente de trabalho; «Portanto, eu 

neste momento o que faço é vender produtos nutricionais» (S21.8) – informa-nos. Ao 

contrário de outras experiências, Pedro diz-nos que «isto tem sido uma experiência muito 

positiva» (S16.10). Mas ela é mais do que uma experiência. «Foi uma revelação, não só para 

a minha saúde, mas também para o meu espírito e não só» - assegura-nos. Para Pedro, esta 

nova actividade «é um espaço de experiência, um campo de acção» (S18.10) e explica-nos 

porquê: «É um campo de acção, um campo de manobras porque eu estou permanentemente 

a aprender, a fazer coisas novas, a confrontar-me com pessoas» (S18.5) – e continua - «É 

uma oportunidade de eu crescer pessoalmente, muito mais do que estar metido dentro de 

uma empresa, de uma fábrica ou de um laboratório porque a complexidade entre as pessoas 

é muito maior e isso permite-me crescer mais» (S18.9). Depois há a formação que a 

empresa proporciona aos distribuidores. Pedro já esteve no Brasil e, no fim-de-semana 

anterior à entrevista, tinha estado em Vila da Feira, num congresso. Além disso, garante-nos: 

«Tenho a oportunidade de ganhar muito» (S25.1) e «em muito pouco tempo» (S18.4). Basta 

ver o exemplo de outros. «É uma questão de trabalhar com consistência e persistência» 

(S25.1) - assegura-nos. Mas «neste momento não dá para viver» (S37.2) - afirma. 

A biografia profissional que Pedro nos relata, opõe as experiências que classifica de 

negativas às experiências que identifica como positivas. A relação de disjunção que se 

estabelece entre umas e outras, assume várias configurações semânticas. O potencial de 

aprendizagem é o primeiro eixo semântico, a partir do qual a distinção entre experiências 

positivas e negativas ganha forma. De um lado, estão as experiências que permitem a Pedro 

aprender. Ele aprendeu muito no estágio na empresa multinacional e no emprego que se lhe 

seguiu, numa outra empresa associada. Pedro tem aprendido muito na actividade que 

desenvolve actualmente. Do outro lado, estão as experiências com as quais Pedro não 

aprendeu. O emprego na fábrica de contadores e o estágio no instituto público são as 

situações profissionais que designa de negativas. Um segundo eixo semântico reporta-se ao 

acesso à formação. As experiências positivas estão associadas à formação contínua, as 

negativas à sua ausência. O contacto com pessoas está na origem de mais uma oposição 

entre umas e outras experiências. As experiências positivas estão associadas ao contacto 

com várias pessoas, as negativas à dificuldade de comunicação e, até, ao isolamento. Um 

outro aspecto, a partir do qual Pedro distingue os dois tipos de experiência, refere-se ao 

conteúdo do trabalho. De um lado, estão as experiências que permitiram a Pedro realizar um 
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trabalho diversificado e, por isso, motivador. Do outro, estão aquelas onde fazia coisas muito 

desmotivantes e que não lhe permitiam cumprir a sua missão. Por último, o que distingue as 

experiências negativas das positivas é o relacionamento que Pedro estabelece com as 

chefias directas, como veremos em seguida. Quando nos fala das experiências negativas, os 

chefes são-nos descritos como alguém que não cria as condições para que Pedro realize o 

seu trabalho e com quem ele se chega, mesmo, a incompatibilizar. 

Uma outra relação de disjunção é a que opõe um emprego à actividade que Pedro 

actualmente desenvolve. Pedro diz-nos que a venda de produtos nutricionais «é um 

trabalho» (S23.2). «Não é um emprego» (S23.2) – afirma categórico. Ele tem um contrato, 

mas trabalha por conta própria, não por conta de outrem. Se, num primeiro momento, a 

distinção surge a partir da relação jurídica que Pedro estabelece com a empresa, ela 

rapidamente extravasa as fronteiras estritamente jurídicas para abranger outros domínios. 

«Um emprego» - diz-nos - «pode dar uma estabilidade, mas é sempre relativa» (S35.2). 

Além disso, acrescenta: «tem muitas coisas que mais tarde pesam, como, por exemplo, a 

relação entre o trabalho, o mérito e o incentivo» (S35.3). Pedro aduz ainda um outro aspecto, 

«Se se mantiver numa empresa, depois chega a reforma» (S35.10) – diz. Na actividade que 

presentemente exerce, Pedro não tem um rendimento estável, mas, como nos afiança: 

«Posso criá-lo muito rapidamente, também há sempre uma dose de sorte, mas é, sobretudo, 

mérito e sei que posso ganhar muito mais e em muito menos tempo do que eu ganharia 

dentro de uma empresa» (S35.6). Por outro lado, se numa empresa chega o momento da 

reforma, «aqui ganha-se mais rapidamente do que numa empresa e pode-se trabalhar até ao 

fim da vida» (S35.11) – assegura-nos. Mais, «é um sítio onde eu posso trabalhar em 

qualquer condição, em qualquer país» (S21.6) – tinha-nos afirmado um pouco antes.   

 

Os actuantes da narrativa de Pedro 

Pedro evoca os chefes, apenas quando se refere às experiências negativas na 

fábrica de contadores e no instituto público. A má experiência na fábrica de contadores é, em 

grande medida, da responsabilidade do chefe. Pedro não tinha material para trabalhar, não 

tinha reuniões de trabalho, só fazia coisas muito desmotivantes e o chefe nada fazia para 

alterar esta situação. «O meu chefe fugia e dizia-me que estava a tratar disso e não resolvia 

nada » (Act 11.4) – lamenta-se. «O meu chefe vinha-me com histórias» (Act 9.1) – queixa-se. 

Como se isto não bastasse, acrescenta em tom de crítica: «Falávamos de física, mas, muitas 
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vezes, falávamos mais de metafísica, porque o meu chefe começava a falar de metafísica» 

(Act 9.2). 

 Quando se refere ao estágio no instituto público, a outra má experiência profissional, 

Pedro faz também entrar em cena o chefe. Pedro foi fazer um trabalho associado à 

qualidade. Mais concretamente, ele foi trabalhar na certificação do laboratório, em termos de 

qualidade. O problema com o chefe decorre de uma divergência de perspectivas. «Eu tinha 

uma perspectiva do que se deveria fazer, mas não era bem a perspectiva do chefe» (Act 

12.1) – diz-nos Pedro. Um pouco mais à frente, retoma o tema, agora para nos dizer que o 

que estava em causa era a falta de motivação do chefe. «O principal problema foi que eu 

queria fazer uma coisa, mas não recebia toda a informação e ele não estava totalmente 

motivado para aquilo que a norma define» (Act 13.9) – começa por afirmar, para em seguida 

acrescentar - «Percebi que da parte dele também não havia motivação, o verdadeiro 

interesse da missão» (Act 13.10). Se a divergência de perspectivas é o principal problema, a 

personalidade do chefe é outro. Pedro traça-nos um retrato psicológico do chefe, a partir dos 

seus comportamentos e atitudes. «O meu chefe era uma pessoa que não conseguia dizer as 

coisas abertamente e directamente» (Act 12.3) – diz-nos. Pedro associa estas características 

a uma maneira de ser feminina. «É estranho» - afirma - «porque ele tinha uma maneira 

feminina, muito associada às mulheres» (Act 12.4). Instado a explicitar o que é isso de uma 

maneira feminina, Pedro responde: «Ele tinha uma maneira de pensar e de agir que é mais 

comum de se encontrar nas mulheres do que nos homens» (Act 13.1). «Manipulação» (Act 

13.2) – acrescenta secamente. Pedro prossegue este exercício de comparação, deixando no 

ar uma insinuação sobre a orientação sexual do chefe. Para além da manipulação, o chefe 

tinha «alguns toques, jeitos, algumas atitudes, algumas maneiras de ser que não são típicas 

dos homens» (Act 13.3) – diz-nos. Feita esta afirmação, Pedro retrocede, primeiro com 

hesitação - «Não quer dizer que não haja homens...» (Act 13.4) – depois com certeza - «os 

homens podem ter cérebros mais femininos e as mulheres mais masculinos» (Act 13.5). No 

entanto, a dúvida está lançada e a insinuação paira no ar. Por tudo isto, Pedro diz-nos que 

«fui acumulando frustrações até um ponto em que ao fim de seis meses já tinha baixado os 

braços e esperei por um confronto com ele» (Act 13.13). O confronto acabou por chegar. 

Pedro não entra em detalhes, apenas nos garante que o chefe «teve umas atitudes 

impróprias às quais eu não respondi ao mesmo nível» (Act 14.3). 
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 Pedro faz ainda entrar em cena outras duas personagens. Os papéis que lhes atribui 

são curtos, mas importantes no desenrolar da intriga. Um desses actuantes é a colega que o 

põe em contacto com a empresa de venda de produtos nutricionais. Quando se lhe refere 

pela primeira vez, Pedro utiliza o pronome indefinido alguém. «Alguém me mostrou uma 

oportunidade que seria o meu emprego» (Act 15.1) – diz. É já quase no final da entrevista 

que Pedro denomina este alguém. Tratava-se afinal de uma colega. «Tinha uma colega que 

me mostrou a oportunidade» (Act. 28.1) – conta-nos. Mas não era uma colega qualquer. Era 

uma colega por quem Pedro tinha muita consideração. «Ela tinha também começado um 

mês antes e como eu tinha muita consideração pela palavra dela, eu fiz coisas que nunca 

tinha feito como comprar uma coisa que eu não sabia sequer para que servia» (Act 28.2) - 

garante-nos. 

 O outro actuante é a mulher. Pedro fala-nos da mulher a propósito da sua actividade 

profissional não dar para viver. «Neste momento» - explica - «eu estou a viver da poupança 

que tenho e daquilo que a minha mulher ganha» (Act 37.1). A mulher tem um emprego 

estável. «Se ela não tivesse...» (Act 39.2) – admite - «estaria mais esforçado a procurar 

algum rendimento contínuo, estável» (Arg 39.1) – explica-nos. Até porque, como nos diz: 

«Neste momento tenho dois filhos, um com catorze meses e outro com quatro anos» (Act 

39.2). 

 Pedro é o actuante principal da narrativa que nos conta. Quando nos fala dos vários 

acontecimentos que constituem o seu percurso de inserção, Pedro define-se a si próprio a 

partir de dois atributos de natureza psicológica. Motivado e desmotivado são as duas faces 

de um mesmo Pedro que se transmuda, em função das várias experiências profissionais. As 

três situações profissionais mais recentes – o emprego na fábrica de contadores, o estágio 

no instituto público e a venda de produtos nutricionais – são o palco onde os dois Pedros 

actuam. O Pedro desmotivado é o Pedro da fábrica de contadores, onde fazia coisas muito 

desmotivantes e o Pedro do estágio, o que perde a confiança no chefe, que fala consigo, 

próprio como se de um outro se tratasse e que usa o discurso directo para entabular um 

diálogo imaginário com o chefe: «Então a partir daí eu disse: “faz o que quiseres, mas eu já 

não me preocupo mais”» (Act 13.16) – conta-nos e acrescenta - «Eu disse: “enquanto estiver 

aqui faço o que tu quiseres, mas vou arranjar coisa melhor. Já não tenho confiança 

nenhuma, não tenho confiança profissional» (Act. 13.17). Por fim, Pedro conclui: «Eu estava 

muito desmotivado» (Act 13.18). Pedro continua desmotivado depois de ter saído do instituto 
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e ter começado a trabalhar na empresa de venda de produtos nutricionais. Nessa altura, 

«andava, ainda, desmotivado e muito inerte» (Act 28.1). Agora é diferente, «Estou muito 

motivado» (Act 30.1) – declara, sem qualquer hesitação. Mas Pedro tem ainda um outro 

problema de personalidade para resolver. Ele é uma pessoa complicada, o que neste tipo de 

actividade não é, exactamente, uma qualidade. «Como eu sou uma pessoa complicada, 

complico as coisas e afasto as pessoas, afugento as pessoas» (Act 29.1) – explica-nos. «Eu 

sempre tive um princípio» - continua - «foi o de tentar-me adaptar à pessoa» (Act 29.2). 

Pedro tenta adaptar-se, mas como admite: «Não consigo ou consigo muito mal» (Act. 29.3). 

«Agora já consigo melhor» (Act 29.4) – assegura-nos. «Desliguei o complicómetro» (Act 

29.5) – diz-nos com ironia. O que faz com que Pedro já consiga melhor e tenha desligado o 

complicómetro? A psicanálise é a resposta. Pedro começou uma psicanálise e isso é um 

acontecimento biográfico importante, um projecto pessoal, como lhe chama. O Pedro que faz 

psicanálise é um outro actuante da narrativa e que se designa a si próprio de três formas 

distintas. Ele é uma pessoa, um ente indefinido porque não nomeado, que se está a 

reestruturar. «No fundo, a pessoa está-se a reestruturar» (Act 19.1) – explica-nos. Ele é um 

nós, em que a sua individualidade se funde, e com quem partilha a neurose. «Para nós, 

depois de tocada na neurose, continuamos o nosso percurso» (Act 19.3) - prossegue. Ele é 

ainda o Pedro em psicanálise, que nos fala das sessões muito produtivas e muito pesadas, 

que resolvem problemas em catadupa, mas que o deixam esgotado. «Na semana passada e 

esta semana estiveram dias muito difíceis» (Arg 26.3) – afirma referindo-se às sessões. 

«Ontem e anteontem, sentia-me muito esgotado e agora sinto-me melhor» (Act 26.3) – diz-

nos. 

 

Os argumentos de Pedro 

A meio da entrevista, Pedro pronuncia a frase que permite compreender a trama da 

intriga. «Obter uma independência financeira e livrar-me de uma condição económica e 

social em que eu nasci e em que eu cresci» (Arg 18.12), é assim que Pedro verbaliza o 

projecto em está investido. A questão financeira é um tema recorrente no dispositivo 

narrativo de Pedro e está presente em praticamente todas as ocasiões em que nos fala das 

situações profissionais que constituem o seu percurso de inserção. Pedro trocou as aulas no 

liceu pelas explicações em casa, porque ganhava mal. «Preferi trabalhar em casa a dar 

explicações, porque ganhava mais dinheiro» (Arg 4.3) – afirma peremptório. Quando nos fala 
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do estágio na empresa multinacional a referência à remuneração, que neste caso não 

recebia, está uma vez mais presente. É certo que ele aprendeu muito, que foi uma 

experiência positiva, no entanto, Pedro não deixa de realçar que nem sequer os transportes 

lhe pagavam. A questão financeira é uma vez mais referida quando, ainda a propósito do 

estágio, afirma: «Apesar de não ser remunerado, aprendi muito» (Arg 3.4). O tema do 

dinheiro surge novamente quando Pedro, referindo-se ao emprego na fábrica de contadores, 

nos assevera que «a única coisa boa que tirei de lá foi o salário, que nem por isso era 

grande coisa, mas foi o melhor salário que eu já tive até agora» (Arg 11.1). «O sonho de ter 

uma independência financeira» (Arg 18.8) é o que o atrai na empresa de venda de produtos 

nutricionais. Pedro, como muitas outras pessoas, tinha deixado de sonhar e, como nos 

afiança, «sonhar é importante» (Arg18.10). Agora, voltou a sonhar. «Só a possibilidade de 

voltar a sonhar, já é um fenómeno» (Arg 18.9) – garante-nos. Pedro sonha com a 

independência financeira e este sonho alimenta-se da realidade, do «exemplo de outras 

pessoas que partiram como eu e que com o seu trabalho conseguiram grandes resultados 

em muito pouco tempo» (Arg 19.3) – explica. Aliás, Pedro lamenta não ter encontrado isto 

mais cedo. «Pena que eu não tenha encontrado isto durante o curso, porque eu teria deixado 

o curso e crescido muito mais» (Arg 24.2) – garante-nos. Se tal tivesse acontecido, «neste 

momento já estaria com uma vida extraordinária, uma vida diferente» - prossegue. Do ponto 

de vista económico? – perguntamos-lhe. «Do ponto de vista económico, do ponto de vista de 

tudo» (Arg 25.1) – responde para em seguida acrescentar - «Porque tenho a oportunidade 

de ganhar muito» (Arg 25.2). É precisamente porque acredita que pode ganhar muito, e 

porque o dinheiro é uma questão central na sua narrativa e, por conseguinte, na sua vida, 

que Pedro, quando nos fala do futuro, circunscreve o seu projecto profissional ao domínio 

económico. «Olhe, profissionalmente imagino-me a ganhar... daqui a cinco anos, em termos 

de euros actuais, mil euros são duzentos contos, imagino-me a ganhar pelo menos quatro 

mil euros limpos» (S31.1) - explica-nos.  

O que leva Pedro a estar tão confiante no futuro, se agora não ganha para viver e 

como não se cansa de repetir, tem feito muitas asneiras? A resposta reside na confiança que 

deposita nas suas capacidades. Pedro fala-nos de si como de alguém com mérito, cujas 

capacidades não foram aproveitadas pelas empresas por onde passou. Ele diz-nos que foi 

«totalmente desaproveitado» (Arg 6.11) no estágio que fez na empresa multinacional e que 

saiu da empresa de produção de transformadores de distribuição «por motivos políticos, não 
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por falta de mérito» (Arg 7.8). Na outra empresa, para onde foi a seguir «eu só podia fazer 

poucas coisas e eram coisas muito desmotivantes» (Arg 9.1) – conta. Não tinha material 

para trabalhar, não tinha acompanhamento. «Cheguei a uma altura em que não fazia 

praticamente nada» (S11.7) - afirma. Pedro explica-nos que a sua ida para essa empresa 

não foi consensual: «Depois, mais tarde, apercebi-me que na parte da administração da 

empresa havia umas pessoas que me queriam lá e outras que não queriam, sem que eu 

tivesse absolutamente culpa de nada» (Arg. 10.4). Acabou por ser despedido. No último 

estágio no instituto público, uma vez mais, Pedro diz-nos que se apercebeu «que não tinha 

todas as condições de trabalho, que havia questões de organização que faltavam e que eu 

não iria cumprir a minha missão» (Arg. 12.2). Ora, se Pedro não cumpre a sua missão quer 

neste caso quer nas outras situações profissionais por onde passou, a culpa não é dele. É 

das organizações, das empresas, que o desaproveitaram, que não lhe deram condições para 

realizar o seu trabalho, que o puseram a fazer poucas coisas e desmotivantes. Ele, por si 

tem mérito e estava disposto a trabalhar. Além do mais, a única experiência positiva que teve 

no passado foi precisamente aquela em que fez muitas coisas e teve muita formação. Em 

todas as outras, foi impedido de agir e desmotivou-se10. Agora, na empresa de venda de 

produtos nutricionais, Pedro está motivado. Mas agora, que pode agir, não age e quando age 

faz muitas asneiras. Como resolve Pedro esta contradição, sem pôr em perigo a imagem de 

si que, ao longo da narrativa, tem vindo a construir? 

Nesta última empresa tudo é diferente, desde logo, porque Pedro não tem um 

emprego. Tem um trabalho, um negócio, como às vezes lhe chama, onde pode ganhar muito 

dinheiro. Ele agora não está sujeito a constrangimentos organizacionais, porque «a 

organização da empresa é fora do tradicional e está feita de uma maneira genial» (Arg 21.1) 

– conta-nos. Por isso, afirma com entusiasmo: «Eu posso dizer que é a empresa mais 

fantástica onde eu já trabalhei» (Arg 21.3). Agora tudo depende dele, de trabalhar com 

consistência e persistência, só que Pedro não o tem feito. «Eu comecei sem fazer nada, 

deixar o tempo passar» (Arg 22.7) - confessa. Nessa altura, Pedro ainda estava 

desmotivado. Além disso, como está numa fase de reestruturação e de psicanálise «isso faz 

com que eu não esteja totalmente focado nas questões do trabalho» (Arg. 26.2). Isto não 

quer dizer que ele tenha perdido a confiança nas suas capacidades, pois, um pouco mais à 

frente, acrescenta: «Se eu estivesse numa situação de momento mais limpa, eu seria muito 

                                                
10 Pedro realiza-se pela acção individual. É pela acção que ele se transforma em soberano de si, como defende Ehrengerg 
(2000). É a acção que dá visibilidade ao seu valor e ao seu mérito. 
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mais eficiente, muito mais produtivo, com muito mais resultados»11 (Arg 27.4). Enquanto esta 

situação não chega, Pedro tem feito muitas asneiras. Só que agora, como tudo depende de 

si, Pedro assume, na íntegra, a responsabilidade. Ele não nos explica com precisão que 

asneiras são essas. Pedro apenas se atribui a total responsabilidade pela sua ocorrência. 

«Eu comecei só a fazer asneiras» (Arg 17.11), «Primeiro comecei a fazer tudo mal, sem 

resultados» (Arg 17.12), «Eu comecei muito mal» (Arg 22.2), são algumas das frases que 

repete inúmeras vezes ao longo da narrativa. Sem nos dizer explicitamente o que fazia mal, 

Pedro deixa algumas pistas no ar, quanto às razões que estão na sua origem. Por um lado, 

no início, ainda estava desmotivado. «Não andava ainda bem» (Arg 28.9) – diz. Por outro, 

até há pouco tempo, Pedro desprezava a área de vendas. «Eu, com um vendedor, 

dissecava-lhe o discurso porque eu começava com o meu rigor da minha linguagem técnica 

e científica porque isso baralha» (Arg 28.17) – explica-nos e conclui - «Agora eu percebo 

porque é que os vendedores não falam assim» (Arg 28.18). Ora, Pedro tem tendência para 

falar assim, como uma linguagem técnica e científica. «Mas, geralmente, isso estraga tudo 

porque aqui, quem é simples, aqui consegue» (Arg 29.2) – explica-nos. À semelhança do 

que lhe está a acontecer com a análise, também em termos profissionais «é preciso desfazer 

o que aprendemos para reaprendermos outras coisas» (Arg 29.3). Pedro assume-se como o 

único responsável pelos seus fracassos, mas como se de repente se desse conta que falar 

só de fracassos e de asneiras é pôr em perigo a imagem do “indivíduo conquistador” que 

também é, afirma: «Também tenho tido alguns sucessos, não foram só fracassos» (Arg 

30.5).  
Independentemente dos sucessos e dos fracassos, Pedro está «muito contente por 

ter encontrado isto» e repete-o também várias vezes, ao longo da narrativa. Isto é a empresa 

e o seu modelo de organização, todavia, são também os produtos nutricionais que 

melhoraram muito a sua saúde. «Eu sinto a frescura de quando eu tinha dezoito anos» (Arg. 

20.17) – assegura-nos, depois de enunciar os benefícios deste tipo de alimentação.  Isto, diz-

nos, ainda: «Foi uma revelação, não só para a minha saúde, mas também para o meu 

espírito e não só» (Arg 21.7). «Isto foi uma grande modificação na minha vida» (Arg 39.2) – 

reafirma já no final da entrevista. E, para afastar qualquer dúvida quanto à importância que 

                                                
11 Esta frase expressa a adesão de Pedro ao culto da performance de que nos fala Ehrenberg (1991). Mas ela revela também a 
tensão entre o indivíduo conquistador e o indivíduo sofredor a que o mesmo autor se refere e que designa como as duas facetas 
do governo de si (Ehrenberg, 1995: 18). Pedro encarna, simultanemente, o indivíduo conquistador, o ser performativo, que 
acredita nas suas aptidões e na sua capacidade para agir e que parte à conquista do sucesso, da mobilidade social e da sua 
identidade individual e o indivíduo sofredor no plano psicológico; aquele que se vê impossibilitado de agir, que se culpabiliza e 
que sofre. 
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«isto» assume na sua vida Pedro garante: «Mesmo, por exemplo, que agora tivesse de 

cortar as pernas e tivesse que ficar paraplégico, eu já estou muito contente» (Arg  21.6). 

  

O mundo sócio-profissional de Pedro 

A narrativa de Pedro é atravessada por duas oposições estruturantes, em torno das 

quais se organizam as várias situações profissionais, que constituem o seu percurso de 

inserção. A relação de disjunção entre emprego e trabalho por conta própria é a que melhor 

espelha o mundo sócio-profissional em que Pedro se inscreve. Os empregos que teve estão 

associados a uma estabilidade que Pedro diz ser relativa, a uma relação nem sempre linear 

entre trabalho, mérito e incentivo e à reforma. Os empregos por que passou não têm todos a 

mesma significação no dispositivo narrativo de Pedro. Eles organizam-se em torno de uma 

oposição entre experiências negativas e experiências positivas. As experiências negativas, 

as mais numerosas na sua biografia profissional, são aquelas onde Pedro não aprendeu 

nada e não teve formação. São também aquelas onde o isolamento e a falta de comunicação 

são tónicas dominantes e em que o seu trabalho consistia na realização de coisas 

desmotivantes. São ainda aquelas em que as relações com os chefes assumem a forma de 

conflitos latentes, nuns casos, e manifestos, noutros. As experiências negativas são, por 

último, o palco onde actua um Pedro que se define a si próprio a partir de um atributo 

psicológico: desmotivado. As experiências positivas são a imagem invertida das anteriores. 

Mais escassas no percurso de inserção de Pedro, elas correspondem a situações 

profissionais onde aprende, tem acesso à formação contínua, executa tarefas diversificadas, 

mantém relações intensas de interacção com os outros. As experiências positivas estão 

associadas a um Pedro que se diz motivado no e pelo trabalho. 

 O mundo organizado em torno do trabalho por conta própria é aquele onde Pedro 

actualmente se inscreve, o que mais valoriza e que define como uma experiência positiva. 

Neste mundo, a relação entre trabalho, mérito e incentivo tem uma valência positiva. Neste 

mundo, pode-se trabalhar até ao fim da vida, em quaisquer condições e em qualquer país. 

Mas, fundamentalmente, neste mundo pode-se ganhar muito dinheiro e mais depressa do 

que num emprego. As condições são ter mérito e trabalhar com consistência e persistência. 

Pedro não ganha ainda muito dinheiro. Não tem trabalhado com consistência nem 

persistência, porque não está plenamente focado nas questões de trabalho. Está numa fase 

de reestruturação e de psicanálise, mas está a começar a ter muito bons resultados e vai ter 
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ainda mais. Já o mérito, esse é coisa que não lhe falta. Por tudo isto, Pedro imagina-se, 

daqui a cinco anos, a ganhar quatro mil euros limpos por mês e garante que o seu futuro 

profissional passa por ali ou não fosse esta a oportunidade de obter uma independência 

financeira e livrar-me da condição económica e social em que nascei e em que cresci. 
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Figura nº18 
Esquema da narrativa de Pedro 
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Para ter alguma coisa, mato-me a trabalhar 

 
Vera licenciou-se em Psicologia, em 1998, com a classificação final de catorze valores. Tem 

vinte e oito anos, é casada e tem um filho com nove meses. 

 

O percurso de inserção de Vera: do emprego ao trabalho por conta própria  

A história que Vera nos conta não segue uma sequência temporal linear. Vera relata-

nos os acontecimentos profissionais que constituem o seu percurso sem nunca os situar no 

tempo. Por vezes, refere-se à sua duração, mas, em momento algum, nos faz uma datação 

precisa. Não sabemos em que ano criou a empresa. Não sabemos quando começou a pós-

graduação nem quando se iniciou na clínica. Sabemos, isso sim, que para Vera a diacronia 

não é um elemento estruturante da sua narrativa12. A sua história é um contínuo vai e vem 

entre os acontecimentos que constituem o seu passado e aqueles que integram o seu 

presente. 

 Vera fez o estágio curricular num Hospital de Lisboa. Quando o estágio acabou, 

continuou a fazer consultas, enquanto esperava por um estágio profissional no Hospital. O 

estágio foi-lhe negado e ela saiu (S0). Mal acabou o curso, Vera entrou logo para o 

Mestrado. Queria saber mais e, como tinha a ideia de ficar no hospital, precisava da parte 

académica. Vera não concluiu o Mestrado. Teve de desistir e nem com a pós-graduação 

ficou (S1). Quando saiu do Hospital, Vera ficou dois ou três meses em casa. Mandou 

currículos para todo o lado. Desesperou completamente e inscreveu-se para diversos 

trabalhos. Teve duas oportunidades para trabalhar em Centros de Emprego. Não aceitou 

nenhuma. Achou que não valia a pena, que não era muito viável (S2). Para além do curso de 

Psicologia, Vera tem também o curso de música do Conservatório e foi assim que começou 

a trabalhar. Primeiro deu aulas de música numa junta de freguesia. Depois, através de uma 

empresa que presta serviços às escolas, deu aulas como professora de música, em colégios 

particulares. Nesse ano, preencheu o horário só com aulas de música (S3). Vera copiou o 

modelo da empresa para que trabalhou e, agora, tem uma empresa de psicologia que presta 

serviços às escolas. A ideia inicial era trabalhar com mais pessoas, no entanto como as 

escolas são poucas, Vera ainda dá conta do recado. Por isso, trabalha sozinha. Trabalha x 

                                                
12 Organizar temporalmente os episódios que constituem o seu percurso de inserção foi um exercício a que nos propusemos, 
mas sem que possamos assegurar que a ordem das sequências-tipo corresponda, com exactidão, à diacronia do vivido.  
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horas por semana em cada colégio e tem contratos anuais. Nos colégios, o seu trabalho é de 

natureza educacional (S4). A psicoterapia faz na clínica. No ano passado, Vera tinha um 

espaço, mas como não resultou em termos financeiros, propôs deslocar-se a casa dos 

meninos que estava a acompanhar. Às vezes, dá consultas ao sábado, em casa. Entretanto, 

voltou a dar consultas numa clínica, duas vezes por semana, das cinco às oito da noite (S5). 

Vera deixou as aulas de música nos colégios, mas continua a dar aulas de música a nível 

particular. Começou com três alunos e agora tem oito (S6). Este ano, tem ainda a gestão da 

empresa do marido da qual passou a ser sócia, depois de dissolvida a sociedade anterior na 

sequência de um processo complicado (S7), e as aulas de uma pós-graduação que se 

encontra a frequentar (S8). Relativamente ao futuro, Vera tem vários projectos. No que 

respeita à formação avançada, ainda não desistiu de fazer o Mestrado só que agora é capaz 

de se meter num sobre gestão escolar (S9a). No plano profissional, tem a ideia de abrir um 

colégio de reabilitação pedagógica. Chama-lhe assim, porque não sabe que outro nome lhe 

dar. É um colégio para meninos que estão extremamente desmotivados e que não se 

conseguem adaptar. A ideia seria trabalhar para os encaminhar para a escola pública. Vera 

tem também um outro projecto em que anda a pensar há muito tempo e que soube, 

recentemente, ter sido concretizado por outros. Trata-se de concentrar, num mesmo espaço 

físico, todas as especialidades, o neurologista, o pediatra, o pedopsiquiatra, os psicólogos, 

os terapeutas da fala, os terapeutas ocupacionais e, ao mesmo tempo, criar equipas que se 

deslocam aos colégios. Um outro projecto seria ir embora de Lisboa, talvez para Castelo 

Branco, porque lá não há nada nem ninguém (S9b). 

 Vera fez o estágio curricular num hospital, onde se integrou numa equipa. «Quando o 

estágio acabou» - conta-nos - «comecei a fazer uma série de coisas, de consultas, mas 

depois o hospital não me quis integrar» (S1.2). Integrar tem, no dispositivo narrativo de Vera 

um significado concreto que ela não deixa de explicitar. Integrar é, para Vera, sinónimo de 

estágio profissional. «Era suposto ter entrado para um estágio profissional que me foi 

negado, porque, entretanto, entrou uma outra colega e eles disseram que ficávamos as duas 

em stand by» (S 1.3) – prossegue. O problema é que Vera não podia ficar em standby 

principalmente quando, ficar em standby correspondia a não receber qualquer tipo de 

remuneração. Esta era uma situação que Vera não se podia permitir, pois, como nos relata: 
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«Entretanto eu saí de casa dos meus pais, juntei-me13» (S1.4). «Portanto» - acrescenta - 

«ficava completamente fora de questão estar sem ganhar» (S1.5). «Portanto» - conclui - «saí 

de lá» (S1.6). Vera saiu e esteve dois ou três meses em casa. «Ia sendo de loucos» (Arg 

1.1) – garante-nos. Durante esse período, mandou currículos e, como nos diz: «Desesperei 

completamente» (S2.2). Entre o desespero e o envio dos currículos inscreveu-se em vários 

trabalhos e recorda-se de ter tido duas oportunidades, como lhes chama. Uma dessas 

oportunidades era no Barreiro. «Era para o centro de emprego para fazer um apoio, mas eu 

estava a morar em Sacavém, portanto, não compensava» (S2.7) – conta-nos. Vera dá-nos a 

conhecer os elementos que intervieram na análise de custo-benefício que na altura 

desenvolveu. «Tinha que vir de carro e ainda por cima tinha um carro a gasolina, com mais 

portagens e tudo, não valia a pena» (S2.8) – explica-nos concisamente. Considerando que 

os custos eram superiores aos benefícios, leia-se, ao salário, Vera não hesita em rejeitar 

esta oportunidade. «A outra situação foi idêntica» (S2.9) – declara. Era também para ir 

trabalhar para um centro de emprego na Margem Sul. «Pagavam cem ou cento e vinte 

contos e eu também achei que não era muito viável» (S2.12) – conta-nos. É certo que depois 

se arrependeu, mas a decisão estava tomada.  

 Para além do curso de Psicologia, Vera tem um outro curso. «Eu tenho o curso de 

música e foi assim que eu comecei a trabalhar» (S3.1) – afirma. Assim é como professora de 

música. «Quando eu comecei a dar aulas em colégios, ao pré-escolar, foi como professora 

de música e estava a trabalhar para uma empresa» (S3.3) – diz-nos. Vera trabalhou um ano 

para essa empresa que presta serviços às escolas. Depois, garante-nos: «Copiei literalmente 

o modelo deles para a Psicologia» (S3.5). Vera explica-nos de imediato o significado desta 

afirmação. «Portanto, actualmente, o que eu tenho é uma empresa de psicologia, que presta 

serviços de psicologia a diversas escolas» (S3.6) – conta-nos. Como nos dirá, mais à frente: 

«Eu comecei com a música e agora passo para a psicologia» (S 15.2). Aliás, em boa 

verdade se diga que foi a música que lhe construiu essa passagem. Vera dava aulas de 

música, mas como nos colégios onde trabalhava sabiam que ela era psicóloga solicitavam a 

sua opinião. «Dê lá a sua opinião, veja lá como é que se pode fazer e como é que não se 

pode fazer» (S14.4) – pediam-lhe. Vera dava não só a opinião como, informalmente, ia 

resolvendo as necessidades que iam aparecendo. «Portanto, daí surgiu a ideia» (S14.5) – 

conta. Da ideia, à concretização foi um passo. Vera criou a empresa à imagem e semelhança 

                                                
13 Tal como outros colegas seus, também Vera vive um período de coabitação pré-nupcial (Aboim, 2006), antes de formalizar a 
relação com aquele que é presentemente o seu marido. 
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daquela para que trabalhava e começou a trabalhar nos colégios, agora como psicóloga. 

«Trabalho x horas por semana, tenho contratos anuais» (S3.7) – esclarece-nos - 

«Automaticamente renováveis» (S24.2), dir-nos-á mais à frente. Por enquanto, Vera trabalha 

sozinha. «Ainda dou conta do recado, pois são poucas escolas» (S4.2) – declara. Umas 

escolas não têm capacidade financeira, outras não têm interesse em ter um psicólogo... Se 

aumentar o número de escolas não parece ser uma tarefa fácil, aumentar o horário semanal 

é uma possibilidade que está ao seu alcance. «Este ano, por acaso, vou tentar negociar mais 

horas, porque à medida que os pais vão sabendo que eu existo, as necessidades vão 

crescendo» (S24.3) – explica. Vera conta-nos, ainda que de uma forma um pouco vaga, em 

que consiste o trabalho que realiza nos colégios: «O meu trabalho, muitas vezes é 

educacional, não faço psicoterapia com este tipo de crianças, faço psicoterapia na clínica» 

(S6.3). O trabalho que faz nos colégios é o central, afiança-nos. Mas Vera tem também 

clínica. «Estou a ter agora irmãos de meninos que me têm passado nos colégios e meninos 

que estão a sair dos colégios e que depois, por qualquer motivo, precisam e vêm» (S8.31) – 

conta-nos. Vera explica-nos o que faz com esses meninos: «Eu estou a fazer alguns 

acompanhamentos, portanto, métodos e hábitos de estudo, basicamente» (S9.3). No ano 

passado, Vera teve um espaço, «Mas aquilo não deu financeiramente e aos miúdos que lá 

estavam eu propus trabalhar particularmente» (S10.2) – diz-nos. Trabalhar particularmente é 

deslocar-se a casa dos meninos, ou à instituição onde um deles se encontra. Este ano, como 

tem mais casos, voltou a ter um espaço, mas tem um outro problema: a falta de tempo. 

«Agora» - conta-nos - «não consigo entrar mais cedo, pois só estou despachada às cinco da 

tarde para ir para a clínica e só tenho duas tardes» (S35.1). «Portanto» - acrescenta - «dou 

só até às oito» (S35.2). Como agora lhe estão a aparecer mais casos e só dá consultas até 

às oito, Vera encontrou uma solução para responder às solicitações. «O que eu faço é, às 

vezes, dou consulta, aos sábados, em casa» (S35.3) – explica-nos. Para além destas 

actividades, Vera continua com as aulas de música, mas a nível particular. «Já deixei os 

colégios» (S10.5) – diz-nos. «Quando abri a empresa, desisti logo» (S 23.2) – esclarece mais 

à frente. Quem quis, passou para as aulas particulares e ela, que começou com três alunos 

agora, afirma com orgulho que tem oito. Este ano, Vera tem ainda uma outra actividade. 

«Este ano, ainda tenho a gestão da empresa do X, que é do meu marido» (S18.1) – conta. 

«Agora» - prossegue - «estou a ajudá-lo a gerir aquilo, porque aquilo teve assim um 

processo complicado, uma sociedade que se desfez e agora tem que se agarrar aquilo outra 
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vez» (S18.5). Aquilo é a empresa cuja propriedade teima em atribuir ao marido, ainda que 

ela seja também sócia e que estejam ambos a tentar recuperar, depois de uma primeira 

sociedade mal sucedida. É uma empresa pequena de transportes e que Vera descreve nos 

seguintes termos: «A empresa é ainda relativamente pequena, ainda só temos quatro carros, 

portanto ainda não é assim uma coisa muito grande» (S19.2). Como não é uma coisa muito 

grande, Vera, que não possui conhecimentos de gestão, dá-nos a conhecer os elementos 

que fundamentam a sua acção como gestora. «É só bom senso e uma capacidade de 

organização financeira muito grande» (S19.1) – declara sem hesitar. Se para gerir a empresa 

o bom senso e a capacidade de organização financeira, que aprendeu na gestão da 

economia doméstica, são suficientes, o mesmo já não acontece quando se trata do exercício 

da profissão de psicóloga. Quando foi entrevistada, Vera estava a fazer uma pós-graduação 

em psicologia. Esta é a segunda vez que participa numa formação pós-graduada. Mal 

acabou o curso, inscreveu-se no Mestrado. Não o concluiu, porque teve de desistir. «Fui 

convidada a desistir» (S 7.3) – diz-nos com ressentimento. Vera inscreveu-se no Mestrado 

por duas razões. Por um lado, «porque precisava de saber» (S 8.1), por outro, porque «ainda 

tinha a ideia de ficar no hospital, portanto, precisava da parte académica» (S8.8). Mas o 

Mestrado não lhe correu bem. «Mudei o tema da tese, depois andei perdidíssima, porque saí 

do hospital» (S 8.9) – conta-nos. Pelo meio, ainda teve um esgotamento e engravidou. Em 

resumo, o tempo estava a esgotar-se e ela estava atrasada. Foi convidada a desistir e 

aceitou o convite. Mas esta não foi uma desistência definitiva, até porque Vera não é mulher 

para desistir à primeira contrariedade. Por isso, conta-nos: «Como eu não desisto facilmente, 

fui fazer a pós-graduação para outro lado» (S 8.21). 

 Vera gosta imenso do que faz e ela faz, como nos garante, mil e uma coisas. Vera 

começou por dar aulas de música, mas rapidamente trocou a profissão de professora de 

música a tempo inteiro pela de psicóloga. Criou uma empresa e presta serviços de psicologia 

aos colégios. Além disso, faz clínica, dá aulas particulares de música, faz a gestão da 

empresa de transportes de que é sócia com o marido e está a frequentar uma pós-

graduação. Vera tem o dia totalmente preenchido. «Eu trabalho das nove da manhã às sete, 

oito da noite» (S16.2) – conta-nos. «No meio disto tudo, faço diversas coisas» (S16.3) – 

prossegue. Vera não precisa que lhe perguntemos que coisas são essas e sem demoras, 

descreve as múltiplas actividades que preenchem o seu dia: «Faço desde visitar os colégios, 

que normalmente são as manhãs, depois à tarde tenho as aulas, tenho a clínica e tenho os 
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miúdos» (S 16.4). Vera tem de andar sempre de um lado para o outro e quando chega a 

casa, há um outro tipo de trabalho que a aguarda. Vera é mãe e tem um filho para cuidar. 

«Depois é chegar a casa, dar banhinho, dar o jantarinho... (S17.3) – conta-nos. Mas o seu 

dia de trabalho não está ainda terminado. «O resto das coisas vão ficando para fazer à 

noite» (S17.4) – conclui. O resto das coisas, explicar-nos-á mais adiante, é a preparação do 

trabalho do dia seguinte. De tudo o que faz, o trabalho que desenvolve nos colégios, como 

psicóloga, é, como ela diz, o central. Para lhe dar enquadramento legal, Vera fundou uma 

empresa. Podia realizá-lo como trabalhadora independente, mas não o fez. Optou por criar 

uma empresa. As razões que avança para ter tomado esta decisão estão na origem da 

relação de disjunção que tem na situação perante o trabalho o seu eixo semântico. Vera 

criou uma empresa, porque como nos explica: «A minha ideia era começar eu a trabalhar 

mais não sei quantas pessoas» (S3.8). Vera pensava que a sua actividade como psicóloga 

nos colégios iria ter mais visibilidade. Ter mais visibilidade significa, no seu dispositivo 

narrativo, ter mais escolas e tendo mais escolas, Vera precisava de mais pessoas. Sozinha 

não conseguiria dar conta do recado. Face a estas expectativas iniciais, a empresa era a 

única solução possível. Só ela lhe dava o enquadramento legal para contratar as pessoas 

com quem iria trabalhar. Todavia, esta não foi a única razão. Um outro aspecto pesou na sua 

decisão. Vera comparou os benefícios fiscais que podia obter, criando uma empresa, com os 

que teria se estivesse a recibos verdes e não teve dúvidas. Criar uma empresa era a opção 

certa e os seus argumentos não deixam margem para dúvida. «A questão aqui foi a parte 

fiscal, porque em termos de benefícios fiscais tem mais benefícios fiscais ter uma empresa 

do que ter recibos verdes» (S20.1) – explica-nos. «Nós, enquanto recibos verdes, podemos 

deduzir muito pouca coisa, na empresa entra muito mais» (S20.2) – continua. «Aí foi mesmo 

aquela parte fiscal e mais nada» (S. 20.2) – conclui sem hesitar. 

 

Os actuantes da narrativa de Vera 

Na narrativa de Vera intervêm várias personagens. Uma dessas personagens é a 

professora do Mestrado, que a convidou a desistir. O Mestrado não foi o acontecimento mais 

agradável da sua biografia profissional. O convite para desistir é algo que, ainda hoje, lhe 

«custa a engolir» (Arg 7.2). É verdade que Vera nos diz que «bem no fundo eu até nem me 

chateei muito» (Arg 7.4), que «eu andava muito cansada e aquilo era um esforço muito 

grande» (Arg (7.5), que «a parte da investigação eu odeio» (Arg 7.6), que «as coisas não me 
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correram bem» (Arg 8.8) e que «o próprio processo no interior do Mestrado não foi fácil» (Arg 

8.9), mas quando a professora lhe disse aquilo, ela confessa: «Custou-me muito a aceitar» 

(Arg 7.7). Vera explica-nos com detalhe as condições em que o convite foi feito e deixa uma 

insinuação no ar. «Depois, quando disse que estava grávida...» (Arg 8.10) é a frase que 

lança a suspeita e que será repetida várias vezes quando nos fala deste episódio. Vera 

nunca diz que foi convidada a desistir por estar grávida, mas a insinuação não se desvanece 

nem mesmo quando admite que o prazo se aproximava do fim e a dissertação se encontrava 

longe de estar concluída; «Ainda havia muito trabalho para fazer e ela estava-me a 

pressionar para entregar a tese que não estava ainda pronta, faltava tratar e acabar» (Act. 

8.15) – relata. «Pronto, ainda havia muito trabalho para fazer e a professora estava a 

pressionar para acabar e queria que eu entregasse aquilo tipo, em três semanas» (Act. 16) – 

reitera. Vera admite que o trabalho estava atrasado, embora nem tudo estivesse perdido e 

apresentou uma solução à professora: «Eu disse que não conseguia, que era de loucos, mas 

que ela não se preocupasse porque, além dos nove meses que eu tinha por causa do 

esgotamento, era um ano em que eu até iria estar mais ou menos parada e podia até meter 

umas baixas pelo caminho» (Act 8.17) – conta-nos, para em seguida acrescentar - «Eu 

estava-lhe a dizer isto, porque estava grávida» (Arg 8.18). «Então, fui convidada a desistir!» 

(S8.21) - repete, uma vez mais, com ressentimento. 

 Quando nos relata como começou a trabalhar, Vera faz entrar em cena o que 

designa de rede mais alargada. «Pronto, aí tenho, se calhar, uma rede mais alargada e fui 

dar aulas para a Junta de Freguesia de X» (Act 13.1) – conta-nos. Mas como a rede é uma 

entidade anónima, Vera leva a cabo um processo de individualização destinado a dar a 

conhecer os elementos que a integram. E quem são esses elementos? Os colegas do curso 

de música que frequentou; «Nós éramos todos da mesma formação, só que eles são todos 

só de música» (Act 13.2) – diz. A frase com que termina este período é o ponto de partida 

para a oposição que Vera vai estabelecer entre dois grupos distintos de colegas. Num grupo, 

maioritário, estão os que estudaram apenas música; no outro estão aqueles que, como ela, 

conciliaram o curso de música com um outro curso do ensino superior. «Somos muito 

poucos os que acabamos por tirar outra coisa também» (Act 13.3) – afirma. «Portanto, eu 

tirei Psicologia e há um ou outro que tiraram outras coisas em Gestão ou em Economia» (Act 

13.4) – explica-nos. Vera tirou também Psicologia e é como psicóloga que se define, mas 

como não conseguiu nada na psicologia é através da rede alargada dos colegas do curso de 



 525 

música que inicia a sua vida profissional. Num primeiro momento, dá aulas na Junta de 

Freguesia. «Fui para lá dar aulas, para ao pé deles» (Act 13.5) – reafirma. «Entretanto, um 

deles estava a trabalhar na tal empresa de música, de aulas de música e pronto, acabei por 

preencher o meu horário, naquele ano lectivo, assim» (Act 13.6) – conclui. 

 Vera refere-se aos pais para justificar a sua preferência pela clínica, estabelecendo 

uma oposição entre os pais dos meninos dos colégios e os pais daqueles que vão às 

consultas. O que distingue uns dos outros é a colaboração: «Os pais que vão às clínicas é 

porque querem e porque têm necessidade de resolver qualquer coisa» (Act 25.1) – conta-

nos. Além disso, como na clínica, as consultas são pagas, «as pessoas só vão quando 

realmente têm necessidade e como estão ali a pagar, é bom que se faça alguma coisa» (Act 

25.5) – acrescenta. «Eu acho que eles estão muito mais colaborantes e as coisas correm 

muito melhor (Act 25.6) – afirma. Nos colégios é diferente. «Nos colégios» - diz-nos - «somos 

nós, muitas vezes, que levantamos as questões e aí a relação é completamente diferente» 

(Act 25.2). Porquê? Porque «ou é uma questão que incomode os pais mesmo, e que esteja a 

perturbar o funcionamento familiar, ou se não for, nós somos uns grandes chatos» (Act 25.3) 

– explica-nos. Quando isso acontece, os pais dos meninos dos colégios «não colaboram 

minimanente» (Act 25.4).  

O filho e o marido são duas outras personagens da história que Vera nos conta. Ela 

tem um filho com nove meses e confessa que agora é «um bocadinho mais complicado» 

(Arg 17.1). Vera faz mil e uma coisas e anda sempre a correr de um lado para o outro. 

Quando o marido não está, porque está a fazer o internacional, «eu tenho de o ir buscar às 

sete da tarde» (Act 17.7). «Eu vou a voar pelo caminho fora até lá chegar» (Arg 17.8) – 

conta-nos. «Aí é complicado» (Arg 17.8) – desabafa. Complicado é, também, continuar a dar 

as consultas de psicologia em casa como fazia até agora. Aliás, Vera admite a hipótese de 

dar por finda esta actividade de fim-de-semana: «Também, vai ter de parar, porque o 

pequenito, agora, começa a querer mexer-se mais» (Act 35.1). «Até aqui, realmente, ele era 

óptimo e mesmo que ficasse no escritório ao pé de nós, não chateava minimamente, ficava 

entretido com os brinquedos dele, calminho, muitas vezes acabava por adormecer e não 

chateava nada, agora não» (Act. 35.3) – explica-nos. Agora, arrasta-se, rebola, chama mais 

a atenção, quer conversa... «Pronto, quer uma interacção que até aqui não exigia» (Act 35.5) 

– diz Vera, a psicóloga.  
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 Se com o filho as coisas ficaram um bocadinho mais complicadas, elas ainda se 

complicam mais com a atitude do marido: «Tenho o meu marido a fazer-me frente» (Act 

17.2) – conta-nos. Em boa verdade, Vera está surpreendida com a atitude do marido, «Isso é 

muito mais complicado, pois ele está-me a cobrar isso, coisa que não estava nada à espera 

que cobrasse» (Act 17.4) – diz, magoada. «Pronto, não estava e ele, agora, está-me a cobrar 

isso» (Arg 17.5) – afirma, novamente. Mas afinal, o que lhe está o marido a cobrar? A falta 

de tempo parece ser a resposta. «Eu não tenho tempo nenhum, ainda por cima ele tem 

muito mais tempo» (Act 17.6) – queixa-se. A confirmação de que o tempo é o responsável 

pela tensão da relação conjugal surge, praticamente, no final da entrevista. Vera está a falar-

nos de um dos seus dilemas profissionais, quando, de repente, o marido reaparece em cena, 

sem que nada o deixasse adivinhar. Num dos momentos em que Vera dialoga consigo 

própria interroga-se: «Se nós ponderarmos, então o que é que eu faço?» (Act 38.1), «Dás 

mais tempo em casa ou dás mais tempo ao trabalho?» (Act. 38.2). Vera não tem uma 

resposta precisa para esta pergunta, «É muito difícil» - admite - «e o meu marido está-me 

sempre a cobrar isso» (Act 38.3). Se Vera não tem resposta para esta pergunta, nós, em 

contrapartida, temos, agora a certeza do que o marido lhe está a cobrar. A dúvida com que 

ficamos no início da entrevista está dissipada. O marido está a cobrar-lhe a falta de tempo 

para a casa e Vera não se conforma com esta atitude. É uma surpresa de que ela não 

estava à espera até porque, como nos assegura: «Ele é muito desligado da família» (Act 

38.4). 

 Vera é o último actuante da narrativa. Vera foi professora de música, mas ela é, 

fundamentalmente, psicóloga e é como psicóloga que urde a trama da sua história de 

inserção. Vera, profissional responsável, dá-nos a conhecer as suas inquietações, os seus 

receios como psicóloga. Vera trabalha sozinha e trabalhar sozinha não a deixa muito segura. 

Essa foi, aliás, uma das razões que a levou a procurar a formação pós-graduada. Precisava 

de mais bases, de estar bem fundamentada pois, como nos garante: «Nós saímos e não 

sabemos muita coisa e isso atingiu-me, nessa altura» (Arg 8.2). Há pessoas que dizem que 

ela procura demasiado... A supervisora da pós-graduação que está a frequentar diz-lhe que 

deveria ter mais confiança, mas Vera não concorda. O seu problema não é falta de 

confiança. É, isso sim, sentido de responsabilidade. «Mas a minha questão» - explica-nos - 

«acho que não passa pela confiança, passa pela responsabilidade» (Act 8.8). Aliás, o facto 

de trabalhar sozinha só contribui para aumentar o seu sentido de responsabilidade. Vera 
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estabelece uma relação de disjunção entre as condições em que exerce a sua profissão e a 

daqueles que trabalham em equipa; «Para quem trabalha numa equipa, se calhar é fácil 

debater ideias, trocar ideias e esclarecer dúvidas» (Act 8.11) – explica-nos. Além do mais, 

ela que foi integrada numa equipa quando fez o estágio curricular, sabe disso por 

experiência própria. Mas Vera, desde que exerce psicologia, trabalha sozinha. Não tem 

ninguém com quem trocar ideias nem esclarecer dúvidas. Por isso, confessa: «Tenho medo» 

(Act 8.12). Vera revela-nos o seu estado de alma. Tem medo. Mas de que tem medo Vera? 

Vera tem medo de fazer asneira e explica-nos porquê: «Pronto, isto também é um bocadinho 

assim, tenho medo de fazer asneira, porque acho que nós, realmente, temos um impacto 

muito grande nas famílias, no futuro das crianças» (Act 8.12) – afirma. Como não pode 

alterar, pelo menos por enquanto, as suas condições de trabalho, Vera procura neutralizar o 

medo e responder ao seu sentido de responsabilidade, apostando na formação. Ela recusa 

liminarmente ser como alguns colegas; «Nós vemos colegas nossos a fazer grandes 

asneiras com grandes certezas e isso custa-me imenso» (Act 8.4) – assevera. Vera, a 

psicóloga responsável, que tem medo de fazer asneira, dilui-se, por vezes, numa entidade 

colectiva que se designa através do pronome pessoal nós. Nós denomina o grupo 

profissional a que Vera pertence. Nós são os psicólogos recém-licenciados que «saímos um 

bocado habilitados a fazer um bocadinho pouco de tudo e um bocado de nada» (Act 6.4). 

Nós são os psicólogos que «temos muitas dúvidas e precisamos de alguém que nos dê 

respostas» (Act 8.1). Nós são, ainda, os psicólogos que «quando nós temos os casos 

trabalhamos muito mais, temos a pesquisa e temos várias coisas» (Act 9.2). Nós é, em 

suma, o grupo de pertença de Vera, aquele com quem ela se identifica e no qual se revê. 

 

Os argumentos da narrativa de Vera 

«Para conseguir ter alguma coisa, mato-me a trabalhar» (Arg 28.8) é a chave que 

nos permite desvendar a trama de uma narrativa que navega nos mares revoltos da vida 

profissional e conjugal. Vera mata-se a trabalhar. Faz mil e uma coisas. É psicóloga em 

colégios, faz clínica, frequenta uma pós-graduação, dá aulas de música e gere a empresa de 

que é sócia com o marido. Anda sempre a correr de um lado para o outro e deixa um 

queixume no ar: «Os meus dias têm poucas horas!» (Arg 35.13) – lamenta-se. De tanto 

trabalhar, Vera não tem tempo para a casa e essa falta de tempo está a provocar algum 

atrito na relação conjugal. Entre dar mais tempo à família ou ao trabalho, Vera escolheu o 
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segundo termo da equação e o marido está-lhe a cobrar essa decisão. De tanto trabalhar, 

Vera está cansada. O cansaço é, refira-se, um tema recorrente na sua narrativa. Foi porque 

estava muito cansada que Vera não se chateou muito quando foi convidada a desistir do 

Mestrado; «Eu andava muito cansada e aquilo era um esforço muito grande para mim» (Arg 

7.5) - conta-nos. É porque está cansada que Vera não tem investido na estratégia mais 

apropriada para aumentar o número de colégios, onde a sua empresa presta serviços de 

psicologia. É verdade que Vera pensava que a empresa iria ter mais visibilidade do que 

aquela que teve, «Eu na altura, tinha esperança que isto tivesse muito mais visibilidade» (Arg 

3.1) - confessa. Vera tinha esperança, no entanto o tempo encarregou-se de a ir extinguindo 

e ela continua a trabalha sozinha, porque ainda vai dando conta do recado. A ideia inicial de 

contratar mais pessoas não pôde ainda ser concretizada: «A ideia, realmente, era pôr 

pessoas a trabalhar, se houvesse necessidade disso, mas até agora, não» (Arg 18.3) – 

conta-nos com desalento. Por que razão não foi ainda preciso contratar mais pessoas? A 

resposta é simples. Os colégios que contratam os seus serviços são ainda poucos e ela não 

tem seguido a estratégia mais adequada para angariar mais; «Não fui directamente aos 

colégios» (Arg 18.4) – explica-nos. Mas como Vera é uma profissional reflexiva, já 

compreendeu que esta não é a melhor opção. «Eu já percebi que mandar as propostas não 

chega e eu não tenho investido nessa parte» (Arg 18.5) – confessa. O que Vera percebeu é 

que, para estabelecer novos contratos, não é suficiente mandar propostas. Ela tem de 

estabelecer pessoalmente os contactos e de vender in loco os seus serviços. Como nos dirá 

mais à frente: «Temos de nos andar a oferecer» (Arg 35.2). Todavia, Vera tem as suas 

razões para não ter investido nessa parte: «Eu não tenho investido muito nessa parte ou 

porque estou cansada ou porque no ano passado estava grávida...» (Arg 18.6) – esclarece-

nos. É também por estar extremamente cansada que Vera desenha cenários de uma vida 

futura e envereda por caminhos que ela própria não tem a certeza de querer percorrer.   

 Vera acalenta vários projectos. «Ah! Eu projectos tenho muitos, a sua concretização 

é que é mais difícil! (Arg 26.1) é a resposta que nos dá quando lhe perguntamos como vê o 

futuro. Vera tem ideia de abrir um colégio de reabilitação pedagógica. Este colégio destina-se 

a um público-alvo específico: «Não é um colégio nem para meninos ditos normais nem é um 

colégio para deficientes» (S26.4) – diz-nos. «É para aqueles meninos que estão no meio ou 

que não se conseguem adaptar, está a ver?» (S26.5). Nós estamos a ver, mas Vera insiste 

em precisar um pouco mais as características desta população alvo: «São questões que não 
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são suficientemente perturbadoras, mas que também não são ditas normais para que a 

criança se consiga inserir» (S26.6). Traçado o retrato dos potenciais alunos, Vera esclarece-

nos sobre a finalidade do colégio: «A ideia seria trabalhar para encaminhar para a escola 

pública» (S26.8). Vera gostava de abrir um colégio, mas o seu projecto de eleição não é 

esse. O seu projecto de sonho surge de rompante e sem aviso prévio, «Entretanto, apareceu 

aí uma coisa com que eu andava a sonhar que é o Y» (S 26.9) – diz-nos para em seguida 

nos descrever com detalhe de que se trata: «O Y é um projecto que abriu há mais ou menos 

um ano» (S26.10) – esclarece-nos. «Têm médicos de várias especialidades, portanto, o 

neurologista, o pediatra, o pedopsiquiatra, os psicólogos, os terapeutas da fala, os 

terapeutas ocupacionais» (S 26.11) – continua. «Portanto, a equipa médica toda a trabalhar 

lá, mas com equipas que se alargam aos colégios» (S 26.12) – conclui. Este é um projecto 

em que Vera tinha pensado há muito tempo, só que ela sabe que não é nem o médico nem o 

psiquiatra – ambos figuras com um estatuto profissional cientifica e socialmente reconhecido 

-  que dão a cara pelo projecto. O facto destes prestigiados médicos terem concretizado o 

“seu” projecto não é motivo para desistir, bem pelo contrário. É a prova de que ele é viável. 

«Mas realmente é giro, porque eu já tinha pensado no assunto e agora é um projecto 

concretizado» (Arg 26.1) – diz-nos uma vez mais. «Se isto um dia for para frente, é quase 

uma cópia» (Arg 26.2) – afirma com ironia, numa alusão ao processo de criação da sua 

empresa de prestação de serviços. Produzida esta afirmação, Vera retrocede. Se este 

projecto se vier a concretizar, ele não será exactamente uma cópia, como aconteceu 

anteriormente. «Esta seria também uma ideia que eu tenho andado aqui a ruminar» (Arg 

26.3) – esclarece. Por uns instantes, Vera sonhou com o futuro, mas o presente chama-a, de 

novo à realidade, «Actualmente, eu não posso fazer nem uma coisa nem outra porque tenho 

primeiro que levantar a empresa do meu marido» (Arg 26.4) – declara. «Se não fosse isso» - 

garante-nos - «para um dos projectos iria avançar» (Arg 26.5). Vera não nos diz de imediato 

para qual avançaria, mas volta a falar-nos da ideia em que tem andado a pensar e que 

outros concretizaram. Vera entusiasma-se com esse projecto, como se fosse seu... «Eles 

estão a tentar substituir o Estado que era o que eu tinha pensado fazer» (Arg 27.12)... «A 

ideia deles é tal e qual a minha» (Arg 27.14)... Mas ela sabe que aquele projecto é de outros, 

que não lhe pertence, por isso diz-nos sonhadora: «Vamos ver se eu, algum dia, tenho 

capacidade para criar uma coisa idêntica!» (Arg 27.24). Vera dilata no tempo a concretização 

da ideia que tem andado a ruminar. De momento tem de levantar a empresa do marido, não 
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tem recursos financeiros nem nome feito como psicóloga. Com os pais dela e do marido 

também não pode contar... Portanto, este não é um projecto para realizar num futuro 

próximo. «Portanto, isso realmente será o meu projecto de vida» (Arg  27.26) – assegura-

nos. Se este é um projecto a longo prazo, em termos mais imediatos, Vera não sabe. Ela só 

sabe que está um bocado desmotivada, ainda que racionalmente não encontre motivos para 

o seu estado de alma; «Por um lado, eu não tenho motivos para estar desmotivada» (Arg 

27.28) – diz como se falasse consigo própria. «Profissionalmente, não tenho motivos para 

estar desmotivada» (Arg 27.29) – reafirma. «Por outro lado estou» (Arg 27.30) – declara 

peremptória. Sem saber a que atribuir a desmotivação que a assola, Vera avança uma 

hipótese: «Também, se calhar, é por estar extremamente cansada» (Arg 27.31) – admite. O 

cansaço volta novamente a impor-se na narrativa de Vera. Ele é um companheiro fiel que 

teima em não a abandonar. Mas ele é também a razão de ser de um novo projecto que Vera 

nos apresenta: «Estou a atravessar uma fase de muito cansaço e estou com um bocado de 

vontade de me ir embora porque acho que cá estamos muitos e, se calhar, há outros sítios 

onde tudo isso faria mais sentido, porque não há nada nem ninguém» (Arg 27.32) - diz-nos 

de um fôlego. Vera está cansada de tanto trabalhar, de tentar conquistar um espaço num 

mercado que ela considera estar superlotado de psicólogos e onde a concorrência é grande. 

Por isso, conjectura um cenário alternativo. Ir embora, sair de Lisboa, pode ser a solução... 

Mas Vera não acredita verdadeiramente nesta possibilidade. Ela está dividida entre a 

vontade de partir e os custos económicos de uma tal decisão e que, sem demora, nos dá a 

conhecer: «Mas temos o problema financeiro que é sempre o mesmo» (Arg 27.33) – afirma. 

«Uma pessoa partir daqui para outro lado...» (Arg 27.34). Vera não conclui a frase. Por 

breves momentos mantém-se em silêncio, como se mentalmente inventariasse as 

consequências de uma tal decisão. «Depois» - prossegue - «temos tudo às costas, não é?» 

(Arg 27.35). «É a nossa casa, é a nossa vida, é tudo» (Arg 27.36) – acrescenta. Partir tem 

um custo económico elevado, mas não é ele não é que fará com que Vera renuncie a este 

seu projecto, «Estou com uma grande vontade de me ir embora» (Arg 27.27)- reitera. A sua 

vontade só é abalada quando analisa esta possibilidade à luz da actividade profissional que 

exerce. Aí sim, as dúvidas assaltam-na e o receio instala-se. Decidindo partir, Vera podia ir 

talvez para Castelo Branco, «assim uma zona em que, realmente, não há nada disto» (Arg 

28.2). Uma zona onde não há nada disto é uma zona onde a concorrência é menor e essa é 

uma vantagem importante. Assim como está ciente das vantagens, Vera tem também 
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consciência dos inconvenientes; «São zonas economicamente mais pobres» (Arg 28.4) – 

diz-nos para em seguida acrescentar - «Pronto aí está o meu receio» (Arg 28.6). Com esta 

frase, Vera exclui definitivamente um projecto em que nunca acreditou, contudo o mal-estar 

mantém-se. O entusiasmo com que falou do colégio de reabilitação pedagógica e do seu 

outro projecto foi substituído pelo desânimo e pela dúvida. Inesperadamente, Vera questiona 

o sentido do seu percurso, das mil e uma coisas que faz, do ritmo alucinante em que 

transformou o seu dia-a-dia: «E pronto, começo a ver até que ponto vale a pena...» (Arg 

28.9) – confidencia-nos.  

Com esta frase, Vera abre-nos a porta para um compartimento que até ao momento 

se tinha mantido encerrado: «A necessidade de ter uma coisa fixa» (Arg 28.10). Esta é uma 

necessidade recente, que Vera nunca tinha sentido. Ter uma coisa fixa é sinónimo de 

estabilidade. Perguntamos-lhe o que queria e a resposta não podia ser mais precisa: «Um 

emprego» (S29.1) – afirma. Mas tal como aconteceu com a hipótese de sair de Lisboa, 

também perante a necessidade de estabilidade que um emprego teoricamente lhe 

proporcionaria, Vera está dividida: «Estruturalmente queria, depois não sei se tenho feitio 

para lá estar» (Arg 29.2) – admite. Por que nos diz Vera que não tem feitio para estar num 

emprego? Vera tem um feitio que quando tem razão, tem razão. «Quando tenho razão, tenho 

e venha o diabo para me dizer que não» (Arg 30.1) – conta-nos. «Por outro lado» - 

acrescenta com ironia - «eu não lido muito bem com as tias, porque já trabalhei, antes de ter 

ideia de trabalhar por conta própria» (Arg 30.6). Vera não lida bem com as tias, não pelo 

facto de elas serem tias, mas sim por uma outra razão: a inexistência de uma relação linear 

entre o mérito e o salário; «Eu sempre trabalhei muito mais do que os outros, sempre fiz 

mais e depois é assim, toda a gente diz: “ Vera, parabéns!”, mas no final do mês era sempre 

a mesma coisa» (Arg 30.7). Por tudo isto, Vera admite que «em termos relacionais, era 

capaz de ser um bocadinho complicado» (Arg 31.3). No entanto, tal como aconteceu 

anteriormente, também agora o feitio não é um factor suficientemente forte para que Vera 

elimine este desejo de ter um emprego, ainda que nada faça para o concretizar. Quando lhe 

perguntamos se está à procura de um emprego, responde-nos: «Desisti dos concursos 

públicos» (Arg 32.1). «Portanto, não estou à procura» (Arg 32.2). Vera não está à procura, 

mas gostaria de ter um emprego normal: «Horário das nove às cinco, chefes a mandarem 

em nós, salário fixo, subsídios, estabilidade, essas coisas todas» (Arg 34.9). Vera gostaria da 

estabilidade e segurança que um emprego proporciona. Gostaria de ser como «as pessoas 
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que têm um emprego das nove às cinco e acabou, não vai trabalho para casa, não vai 

trabalho para nada» (Arg 33.10). Vera gostaria disto tudo, mas a dúvida assalta-a: «Se 

depois eu ia conseguir conviver com essa paz de espírito, não sei, mas se calhar também 

fazia comichões» (Arg 33.14).  Se num primeiro momento Vera hesita, num segundo 

momento não tem dúvidas: «Acredito piamente que ia, acredito mesmo» (Arg 33.15) – diz-

nos peremptória. Vera não confia no seu feitio. «Portanto» - admite - «ainda não tomei 

nenhuma decisão» (Arg 34.2). Conhecedora dos meandros da natureza humana, ou não 

fosse ela psicóloga, acrescenta: «Desde o momento em que uma pessoa toma uma decisão, 

faz por isso e aqui não» (Arg 34.2). Vera não tomou ainda uma decisão e as razões são 

várias. Vera tem medo, não das consequências económicas, como aconteceu anteriormente 

com a possibilidade de sair de Lisboa, mas antes das consequências psicológicas. 

Conhecendo como se conhece, sabe que em termos relacionais não iria ser fácil. «Depois 

também tenho medo de não conseguir dar em termos de personalidade, de não conseguir 

ultrapassar certas coisas» (Arg 34.4) – confessa uma vez mais. Contudo, a razão mais 

importante vem a seguir; «Não tomei decisões, porque acho que ainda não me incomoda o 

suficiente» (Arg 34.6) – admite. «Quando nos incomoda o suficiente, nós tomamos decisões» 

(Arg 34.7) – afirma convicta. Até agora, Vera não excluiu a hipótese de ter um emprego. Ela 

hesita entre as vantagens e os inconvenientes de trocar o trabalho por conta própria, pelo 

trabalho por conta de outrem. As vantagens são várias – estabilidade, segurança, subsídios, 

horário das nove às cinco – os inconvenientes alguns – a relação pouco linear entre trabalho 

e salário, os chefes e, principalmente, o seu feitio. No entanto, a necessidade de estabilidade 

tem um preço demasiado elevado que Vera se recusa a pagar. «Para falar verdade, acho 

que não me ia dar bem num emprego normal» (Arg 34.9) – diz à laia de conclusão. Com esta 

declaração “verdadeira”, Vera abandona o compartimento que nos levou a visitar, todavia 

este não é um abandono definitivo. Este espaço exerce sobre ela uma atracção irresistível e 

Vera voltará uma vez mais, antes que se decida a fechar a porta e a eliminar, 

definitivamente, este cenário. Enquanto isso não acontece, Vera dá-nos a conhecer o que 

chama de situação ideal a curto prazo: «Eu acho que o ideal, agora, se calhar, até era ter 

colégios de manhã e a clínica da parte da tarde, mas ainda não tenho casos suficientes, 

apesar de agora estar a precisar de alargar o horário» (Arg 35.9) – explica-nos. Sem ter 

ainda casos suficientes, Vera vai continuar a matar-se a trabalhar, até porque se, por um 

lado, já não consegue acalmar o ritmo, por outro, há as necessidades financeiras. Vera tem 
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de compensar os três meses de Verão em que não recebe, os três ordenados que a firma do 

marido está a dever à casa, os subsídios a que nenhum deles tem direito. As contas, essas, 

todos os meses têm de ser pagas. Vera está cansada das dificuldades por que tem passado, 

das contas de fugir, de gerir um ordenado «que ainda não veio, mas já está contabilizado e 

já tem para onde ir» (Arg 37.31)... Vera, está afinal cansada das dificuldades financeiras e o 

emprego, a estrutura sólida, como lhe chama, surge, agora investido de uma nova função: 

ele permite-lhe adquirir a segurança económica. «Eu acho que, se calhar, a minha 

necessidade de uma estrutura sólida, se calhar é um bocadinho mais por aquilo, pelo menos 

eu sei que no final do mês eu já não me chateava e com direito a tudo, com subsídios, com 

tudo» (Arg 37.32) – diz-nos, acrescentando de imediato: «Eu acho que, se calhar, é mais 

isso que eu reclamo, se calhar mais do que saber que é aquele sítio, das tantas às tantas» 

(Arg 37.33). Esta será a última vez que Vera nos fala da sua necessidade de uma estrutura 

sólida. O emprego, como sinónimo dessa estrutura sólida que reivindica, está agora reduzido 

à sua versão mais minimalista. De todos os elementos que Vera utilizou para caracterizar, 

anteriormente, um emprego normal, agora retém apenas um, o único que para ela é 

verdadeiramente importante: o salário. Não porque deseje uma remuneração elevada, mas 

antes porque anseia por um salário fixo e regular com direito a subsídios e tudo. Depois de 

muitas hesitações, Vera decide finalmente pôr cobro a este desejo; «Mas eu acho realmente, 

que tem muito a ver com o estado de cansaço, quando voltar ao normal, já não penso 

assim» (Arg 39.2), é a frase com que elimina um cenário em nunca, verdadeiramente, 

acreditou. 

 

O mundo sócio-profissional de Vera 

A clivagem que estrutura a narrativa de Vera e que melhor exprime o seu universo 

simbólico, é a que opõe o emprego ao trabalho por conta própria. No início da sua vida 

profissional, Vera teve um emprego. Foi, durante um ano, professora de música numa 

empresa que presta serviços às escolas. Depois copiou o modelo e criou a sua própria 

empresa que presta serviços de psicologia às escolas. Vera opõe a empresa que criou aos 

recibos verdes. Optou pela primeira por causa dos benefícios fiscais - a empresa pode 

deduzir mais do que os recibos verdes - e porque esta é a única entidade jurídica que lhe 

permitiria contratar pessoas para trabalhar e essa era a sua esperança. Ao trabalho central 

que faz como psicóloga, na empresa, Vera opõe o trabalho periférico que também realiza: as 
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consultas, ainda poucas, as aulas particulares de música e a gestão da empresa de 

transportes que ela diz ser do marido, mas que afinal é dos dois. Com todas estas 

actividades, Vera diz que faz mil e uma coisas e que passa o dia a correr de um lado para o 

outro. Vera define-se como psicóloga e trabalhadora por conta própria e é a partir destes 

dois referenciais identitários que ela constrói cenários de futuro. Quando nos fala de um 

futuro, mais ou menos próximo, todos os seus projectos tomam por referência esta matriz 

com excepção de um: ter um emprego. Vera opõe um emprego à sua situação profissional 

de trabalhadora por conta própria. O emprego é sinónimo de estabilidade e segurança 

económicas, de um horário de trabalho das nove às cinco, de um ordenado fixo e de 

subsídios, no entanto o emprego é também sinónimo de subordinação hierárquica e da 

inexistência de uma relação linear entre trabalho e salário. Como trabalhadora por conta 

própria, em contrapartida, Vera não tem chefes, mas também não recebe durante os três 

meses de férias, não tem subsídios e tem um horário de trabalho que começa às nove e 

oficialmente termina às oito. Oficialmente, dizemos nós, porque depois de tratar do filho, 

Vera ainda vai para o escritório preparar o dia seguinte. Ter um emprego ou uma estrutura 

sólida, como lhe chama é um cenário possível, mas que ela verdadeiramente não deseja e 

que depois de muitas hesitações acaba por rejeitar. Todos os outros projectos que acalenta 

inscrevem-se numa dupla linha de continuidade: eles mobilizam os seus saberes 

profissionais como psicóloga e reproduzem a sua situação perante o trabalho. Uma 

possibilidade é sair de Lisboa. Talvez para Castelo Branco, onde não há nada. Este é, sem 

dúvida, um cenário possível, mas que Vera não deseja, terminando por exclui-lo. Vera 

gostaria de criar um colégio de reabilitação pedagógica. Um colégio que não fosse nem para 

meninos normais nem para meninos deficientes, mas para aqueles que têm dificuldades de 

integração no ensino público. Este é um cenário desejável, no entanto requer recursos 

financeiros de que, pelo menos por enquanto, Vera não dispõe. O seu projecto de eleição 

consiste em vir a ser capaz de criar algo semelhante ao que foi recentemente lançado por 

dois médicos de renome. Este é o cenário ideal, aquele que faz sonhar Vera. Este é o seu 

projecto de vida. Enquanto espera pela sua eventual concretização, a situação ideal, num 

futuro próximo, seria manter os colégios de manhã e a clínica à tarde. Todavia também esta 

situação não é possível. Vera não tem ainda casos suficientes. Nos tempos mais próximos, 

vai continuar a trabalhar como sempre trabalhou. Vai continuar a fazer mil e uma coisas, a 

correr de um lado para o outro, a desejar que o dia tenha mais horas e a matar-se a trabalhar 

para ter alguma coisa. 
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Figura nº19 
Esquema da narrativa de Vera 
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Mundos sócio-profissionais e formas identitárias: o mundo dos empresários de si 

 

Diferentes foram os caminhos percorridos por Marta, Pedro e Vera, mas 

independentemente do traçado e da distância todos confluíram para um mesmo lugar. Todos 

conduziram os viajantes à mesma posição objectiva no mercado de trabalho. Marta, Pedro e 

Vera são trabalhadores por conta própria. Vera foi quem utilizou o itinerário mais directo. 

Trabalhou numa empresa que prestava serviços às escolas, dando aulas de música, mas ao 

fim de um ano copiou o modelo e criou a sua própria empresa. Agora, diz-se trabalhadora 

por conta própria. Presta serviços de psicologia em colégios, a sua actividade central, e 

exerce clínica, embora os casos sejam ainda poucos. Com Marta e com Pedro foi diferente. 

Os seus percursos foram bem mais sinuosos. O universo do trabalho assalariado contempla 

várias formas e tanto Marta como Pedro conheceram-nas praticamente todas.  

Marta fez um estágio remunerado num laboratório, trabalhou na Ordem dos 

Farmacêuticos e na farmácia de um hospital a recibos verdes até que estacionou, durante 

quatro anos, numa empresa farmacêutica. Marta era efectiva e gostava do que fazia, mas 

não aguentou a sobrecarga de trabalho. Teve um esgotamento e uma depressão e, como ela 

diz, decidiu sair. Demorou um ano e meio a tratar-se e quando retomou a actividade 

profissional prometeu que nunca mais trabalharia assim. Agora trabalha por conta própria 

para várias empresas. É trabalhadora independente ainda que sob esta designação se 

acolham condições distintas de exercício profissional. Numa das empresas, tem o que 

designa por um contrato como trabalhadora independente em regime de part-time. Vai em 

média duas ou três vezes por semana à empresa, porém tudo depende da quantidade de 

trabalho. Às vezes, chega a ir todas as manhãs e a ter de trazer trabalho para casa, mas o 

stresse, esse, foi definitivamente erradicado da sua vida. Para outras empresas, clientes do 

seu trabalho, Marta presta serviços de forma autónoma. Quando é contactada, apresenta um 

orçamento. Se ele é aceite, faz o trabalho, passa o recibo e recebe o dinheiro.  

Até se entregar a uma experiência de trabalho totalmente nova, o caminho percorrido 

por Rui foi de todos o mais sinuoso. Por mais do que uma vez, Rui enveredou por caminhos 

saída e teve de voltar ao ponto de partida. Por mais do que uma vez, foi obrigado a encostar 

à berma e a esperar pela oportunidade para retomar viagem. Rui deu explicações e fartou-

se. Fez um curso de formação a que se seguiu um estágio não remunerado, que lhe deu 

acesso ao primeiro emprego com um contrato e um salário. Mas o contrato era a prazo... 
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Quando chegou o momento de passar a efectivo, mandaram-no embora. Rui esteve seis 

meses sem trabalhar até que arranjou um novo emprego. Ao fim de dezoito meses, cai 

novamente no desemprego. Desta vez, esteve nove meses desempregado. Depois, o ciclo 

dá indícios de se querer repetir. Rui volta a fazer um estágio só que desta vez ele não vai ser 

a antecâmara que dá acesso a um emprego. Quando o estágio acaba, sai. Nos primeiros 

anos, Rui transita entre várias situações profissionais – formação, estágios, desemprego, 

contratos a termo certo – até que alguém lhe mostra uma nova oportunidade de trabalho, 

como ele gosta de dizer. Agora tem um trabalho não um emprego. Agora tem um contrato, é 

certo, mas garante que trabalha por conta própria. Agora todos partilham uma mesma 

situação na profissão e nenhum a pretende abandonar. Nem mesmo Vera que, depois de 

muito hesitar, acaba por excluir a obtenção de um emprego normal da ordem do desejável.  

Ser trabalhador independente, como diz Marta, ou trabalhar por conta própria, como 

referem Pedro e Vera, são as categorias oficiais14 que todos utilizam para caracterizar um 

presente que é diferente do passado. O passado foi o tempo do emprego. O presente é o 

tempo do trabalho independente. Emprego e trabalho independente15 são, assim, os termos 

da relação de disjunção que caracteriza estas narrativas e que estrutura este mundo sócio-

profissional. Não se trata, contudo, de uma oposição maniqueísta. Nem o emprego é um 

receptáculo de atributos estritamente negativos nem o trabalho independente é o repositório 

de características exclusivamente positivas. As experiências passadas ensinaram-lhes que 

nem o emprego é o inferno nem o trabalho independente o paraíso. Eles sabem que ambas 

as situações têm vantagens e inconvenientes, assim como sabem que trabalhar por conta 

própria foi a sua opção no passado, é a sua escolha no presente e é o seu projecto de futuro.  

Neste mundo, onde a valorização do trabalho independente impera, falar de emprego 

é falar de um conjunto de atributos que lhe confere materialidade. O emprego não é, por 

isso, um termo abstracto assim como o trabalho independente também não o é. Eles são 

termos que designam experiências vividas e são essas experiências que definem os seus 

contornos semânticos. É por isso que para Marta emprego é sinónimo de trabalhar a sério e 

que Vera nos fala várias vezes na sua necessidade de ter uma estrutura sólida, de ter um 

                                                
14 Utilizamos aqui o termo oficial ainda que este contemple duas situações distintas. Trabalhador por conta própria é uma 
categoria estatística, utilizada pelo INE e que engloba duas sub-categorias: os trabalhadores por conta própria isolados e os 
trabalhadores por conta própria empregadores. O trabalhador independente, por seu turno, é uma categoria jurídica.  
15 Tratando-se de expressões sinónimas para designar uma mesma situação na profissão, optamos por utilizar a expressão 
trabalho independente. Esta não é, contudo, uma escolha aleatória. Trabalho independente é a designação mais utilizada no 
campo da sociologia do trabalho (Kóvacs, 2005, Freire, 1995Vaz, 1997) para apelidar a dupla inscrição de um indivíduo no 
mercado de trabalho. Como Kóvacs (2005: 25) afirma: «Trata-se de um trabalhador que é simultaneamente um empresário». 
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emprego normal. É por isso que o território onde o emprego impera é atravessado por várias 

tensões e que os atributos a que Marta, Pedro e Vera recorrem para o definir são não só 

diferentes, como estão imbuídos de valorações distintas, porque distintas são também as 

experiências vividas por cada um.  

Mas o que é afinal um emprego? Que atributos caracterizam esta modalidade de 

exercício da actividade profissional? Neste mundo sócio-profissional, emprego é sinónimo de 

estabilidade e de segurança económicas. Auferir um salário fixo e regular e poder beneficiar 

dos subsídios legais permitem perspectivar o futuro próximo com alguma tranquilidade. 

Emprego é também sinónimo de ter um horário fixo, como referem Marta e Vera. Mas ter um 

horário fixo não é só por si garantia de que a jornada de trabalho está concluída, quando 

chegam as cinco ou as seis da tarde. Ter um horário fixo não implica necessariamente uma 

separação clara entre o tempo de trabalho produtivo e o do trabalho não produtivo. Marta 

tinha um horário fixo, mas todos os dias trazia trabalho para casa. Para que o horário de 

trabalho fixo seja um elemento que confere ao emprego uma valoração positiva é necessário 

que uma outra condição seja preenchida. Não basta trabalhar das nove às cinco. É preciso, 

como diz Vera, que não vá trabalho para casa. O salário regular, o direito aos subsídios e o 

horário de trabalho estável são os elementos que conferem ao emprego uma conotação 

positiva que todos reconhecem. Do outro lado da balança estão os aspectos negativos. É 

certo que o emprego é sinónimo de estabilidade, mas trata-se de uma estabilidade relativa, 

como Pedro faz questão de referir e a sua biografia profissional atesta. É certo que o 

emprego é sinónimo de salário fixo e regular, todavia este salário não tem em conta nem o 

mérito individual nem a quantidade e a qualidade do trabalho realizado, dizem-nos Pedro e 

Vera. É certo que o emprego é sinónimo de horário de trabalho estável, mas o horário de 

trabalho estável não impediu nem a sobrecarga de trabalho de Marta nem a sub-carga de 

Rui. O horário de trabalho estável não impediu nem o esgotamento de Marta nem a 

desmotivação de Rui. Depois, há ainda os chefes que mandam em nós, como diz Vera. Por 

isso, emprego é também sinónimo da existência de relações hierárquicas. Vera não tem 

feitio para acatar decisões com as quais não concorda. Quando tem razão tem e não seria 

um superior hierárquico que a faria mudar de opinião. Rui, por seu turno, também não tem 

um relacionamento fácil com as chefias. As más experiências profissionais foram-no, em 

grande medida, por causa dos chefes que não o deixavam trabalhar, que não o deixavam 

cumprir a sua missão. Por tudo isto, Marta, Pedro e Vera não lamentam ter trocado o 
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emprego pelo trabalho independente, ainda que saibam que, agora, nem tudo é perfeito. Tal 

como o emprego, também o trabalho independente é atravessado por uma tensão entre 

aspectos positivos e negativos. No trabalho independente o horário é flexível. Ele varia na 

razão directa do volume de trabalho. Quando o volume aumenta, Marta vai mais vezes à 

empresa e traz trabalho para casa. Agora que tem mais casos, Vera tem de alargar o horário 

da clínica e dar consultas ao sábado. No trabalho independente, cada um controla o ritmo de 

trabalho. Nos dias bons, Rui trabalha mais, nos dias menos bons, trabalha menos. Marta 

pode-se organizar, trabalhar mais de manhã ou trabalhar mais de tarde... No trabalho 

independente, não existem chefes. Marta, Vera e Rui são os chefes de si próprios e 

trabalham sozinhos. No trabalho independente não há subsídios nem rendimentos estáveis. 

Os rendimentos variam ao sabor das oportunidades: mais pedidos de registos, mais 

rendimentos; mais colégios e mais consultas, mais rendimentos; mais vendas de produtos 

nutricionais, mais rendimentos. Mas eles variam também em função da relação virtuosa entre 

trabalho, mérito e incentivo, como nos assegura Pedro. É tudo uma questão de trabalhar 

com consistência e persistência, do investimento que estão dispostos a fazer, da forma como 

são capazes de se vender.  

O trabalho independente é, em suma, o território dos “empresários de si”16. «Temos 

de nos andar a oferecer» é uma frase proferida por Vera e a chave que desvenda os 

meandros deste mundo. Vera, para aumentar o número de colégios, tem de se andar a 

oferecer. Ela já percebeu que a estratégia a que recorreu para vender o seu produto não 

resultou. Não basta divulgar os seus serviços, tem de se deslocar aos colégios e de se 

oferecer enquanto profissional. Os seus serviços vendem-se na medida em que ela for capaz 

de se vender. Rui sabe que as suas vendas aumentarão, não só se ele se investir mais no 

trabalho, mas também se for capaz de se vender. É por isso que ele está a aprender a 

“marketizar” o seu discurso... É por isso que ele está a fazer um esforço para desaprender o 

que sabe e aprender coisas novas. É por isso que ele está a aprender a falar de uma forma 

mais simples. Marta, essa, já tem provas dadas de ser um “produto vendável”. Mas dando 

ouvidos à sabedoria popular que sustenta que “quem não aparece não é lembrado”, quando 

as empresas estão muito tempo sem requisitar os seus serviços, Marta telefona. Ela sabe 

que para manter as quotas de mercado não pode descurar as relações com os clientes. Ela 

                                                
16 Empresários de si é uma expressão utilizada por Canário (2002: 35) e que sintetiza a ideia apresentada  por Claude Dubar de 
que «cada um deve ter consigo próprio a relação de um empresário com o seu produto, procurar “vender-se”, negociar o “capital” 
em que se tornou». 
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sabe que a sua venda não é um acto definitivo e que necessita de ser permanentemente 

alimentado para manter a eficácia. 

Contudo Marta, Pedro e Vera não se vendem apenas como se fossem um produto. 

Eles gerem-se como se fossem uma empresa. Definem o horário e a organização do 

trabalho, estabelecem contactos, elaboram orçamentos, preparam contratos. Concebem 

estratégias de negócio que analisam e reformulam em função dos resultados. E, como todo o 

processo de trabalho está exclusivamente dependente das estratégias por si delineadas, 

eles assumem-se como os únicos responsáveis pelos seus sucessos e pelos seus 

insucessos. A este mundo onde não existem chefes nem horários estáveis, onde não há 

subsídios e os rendimentos variam em função do mérito e do esforço individual, onde impera 

o risco e a incerteza e a responsabilização individual é um princípio orientador da acção, 

onde os indivíduos se vendem como produtos e se gerem como empresas chamamos o 

Mundo dos Empresários de Si. 

 

Figura nº20 
Esquema síntese do Mundo dos Empresários de Si 
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A este mundo corresponde a forma identitária que designamos por Empresários de 

Si. Esta forma identitária assenta na valorização do trabalho independente. A transacção 

biográfica que a sustenta dá visibilidade a uma identidade para si que faz das categoriais 

oficiais suas sem, contudo, se deixar por elas colonizar. Eles definem-se como trabalhadores 

por conta própria ou trabalhadores independentes que exercem uma profissão. Mas a sua 

identidade não se esgota nas definições estatísticas nem jurídicas que usam para se definir. 

Ela é mais do que o regime jurídico em que exercem a sua actividade. Por isso, ao definirem-

se como trabalhadores por conta própria eles dão-se a conhecer como aqueles que são, 

simultaneamente, trabalhadores e empresários. Eles vendem produtos, preparam os registos 

dos medicamentos, fazem acompanhamento psicopedagógico e clínica. Eles são 

trabalhadores que realizam um trabalho e recebem um pagamento. Não obstante, eles são 

também empresários, empresários especiais, é verdade, porque o produto que têm para 

oferecer são eles próprios. Eles são, em suma, trabalhadores por conta própria e assim 

pretendem continuar. A transacção relacional mais não faz do que validar esta mesma 

identidade para si. Os outros significativos são aqueles em quem se revêem. São eles que 

legitimam a opção do passado ou o projecto que arquitectam para o futuro. As colegas 

farmacêuticas que são trabalhadoras independentes, os colegas que ganham muito dinheiro 

com a venda de produtos nutricionais ou os médicos que deram corpo a uma ideia há muito 

acalentada, são os seus modelos, os seus referentes, aqueles que permitem que a 

identidade para o outro seja a confirmação da identidade para si. Como aquilo que eles são 

no presente é aquilo que eles querem ser no futuro, continuar a trabalhar por conta própria é 

o projecto que todos alimentam. Mas se o futuro se pensa na continuidade com o presente, o 

presente é uma ruptura com o passado. Como tal, a dupla transacção identitária entre uma 

identidade para si e uma identidade para o outro exprime-se através de uma narração 

justificativa. Justificativa dos caminhos percorridos, mas principalmente das razões por que 

optaram pelo Mundo dos Empresários de Si e não o pretendem abandonar. 

 


