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Capítulo VIII 
O Mundo dos Empregos 
 

Ana, Isabel, Rita, Amélia e Dinis têm em comum a passagem por várias situações 

profissionais. As suas biografias profissionais pautam-se por uma itinerância, a maior parte 

das vezes forçada, no mercado de trabalho e os acontecimentos profissionais sucedem-se à 

revelia das vontades individuais. Protagonistas de trajectórias nómadas, eles partilham entre 

si um mesmo sistema de crenças e de valores. Todos anseiam por uma segurança e por 

uma estabilidade, ainda que relativas, e vêem na pluriactividade um espaço de realização 

pessoal e profissional. 

 

Eu, basicamente, tenho estado sempre a trabalhar  

 

Ana concluiu a licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, Estudos Franceses e 

Ingleses, no ano lectivo de 1994-1995, com doze valores. É casada, tem trinta e um anos e 

uma filha recém-nascida. 

 

O percurso de inserção de Ana: professora, formadora e explicadora 

Ana fez a licenciatura e o biénio de profissionalização: o quinto ano, na Faculdade, e 

o estágio pedagógico numa escola oficial. Quando acabou a profissionalização, começou a 

concorrer e tem ficado sempre colocada, se bem que nem sempre nas melhores condições 

(S0). Nunca ficou na segunda parte do concurso. No primeiro ano, foi colocada em mini-

concurso, com horário completo e horas extraordinárias. Estava longe de casa, mas dava 

para ir e vir (S1a). No ano a seguir, também em mini-concurso, só consegue uma 

substituição até ao Carnaval, com horário completo. Durante as férias, é colocada com um 

horário de catorze horas (S2b). No ano seguinte, tem um horário de doze horas, à noite 

(S2c). No ano a seguir, volta a ter doze ou catorze horas, mas consegue completar (S2d). No 

ano passado, foi colocada com três horas semanais. Tinha duas tardes semi-ocupadas. 

Depois, teve a sorte de aparecer um horário de dezanove horas noutra escola, a fazer uma 
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substituição. Quando a substituição acabou, ficou nessa escola com um horário de três 

horas, porque quis. Ficou apegada à turma. Tinha de pagar a CREL, a gasolina e ganhava 

vinte e poucos contos. Foi trabalhar por amor à camisola. Acabou o ano com seis horas 

(S2e). Este ano, não está a dar aulas. Ana estava grávida e o bebé nasceu no início do ano 

lectivo. Dez dias depois de estar em casa, começou a receber telefonemas de escolas do 

norte do país para se apresentar. Não se apresentou, porque não ia com uma criança com 

dez dias e até agora não lhe apareceu mais nada. Neste momento, não faz nada. Está a 

tomar conta da criança e começou, agora, a receber o subsídio de desemprego (S2f). Ana 

tem dado formação, no Sistema de Aprendizagem, aos cursos de soldadura. Ela não gosta 

da formação. Só o faz pela parte financeira. Este ano acabou por ter de desistir. Tinha 

contrato até Maio, mas como foi ter a bebé, só regressaria para dar um mês de aulas, o que 

não fazia sentido. Cessou o contrato por mútuo acordo e espera retomar em Setembro 

(S2a). Já chegou a fazer formação nas empresas, o que considera mais motivador (S2b). 

Ana dá também explicações nos centros de explicações, actividade que não é minimamente 

aliciante tendo em conta os preços que pagam. É uma roubalheira, mas ela gosta de dar 

explicações. Este ano, nem a tal se pode dedicar. Como passa recibos, se desse 

explicações perdia o subsídio que não sendo muito é garantido. Além disso, as solicitações 

não são assim tantas que justifique perdê-lo. Quando começou a trabalhar nos centros de 

explicações, ganhava trezentos escudos à hora. Agora já é mais compensador. Já só vai se 

for pelo menos duas horas e se for secundário, que é mais caro. Ana começou por dar 

explicações em grupo. Chegou a dar explicações a dez alunos, desde o 7º até ao 12º ano, 

tudo junto. Agora só aceita explicações individuais. Está só com um ou dois do mesmo ano e 

da mesma disciplina (S3). 

Relativamente ao futuro, Ana espera ser colocada em Setembro e retomar a 

formação. A mais longo prazo, ela anseia pela altura em que será colocada todos os anos, 

pois, por enquanto, tem ficado sempre em mini-concurso. Espera vir a chegar àquele 

patamar em que mesmo não sabendo onde vai ficar colocada, sabe que será em Setembro e 

vai poder fazer um trabalho mais ou menos continuado, durante um ano lectivo. Espera, 

ainda, poder ficar numa escola até querer, poder fazer um trabalho continuado de anos, fazer 

projectos. Quanto a efectivar, só se for daqui a trinta anos. Pelo gozo, gostava de fazer um 

Mestrado ou uma Licenciatura, mesmo que não acabasse (S4). 
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A história de inserção que Ana nos conta pauta-se por uma itinerância forçada e pela 

necessidade de sobrevivência. Ana é professora profissionalizada. Fez o biénio da 

profissionalização e «tem estado sempre a trabalhar desde que saiu do estágio» (S1.1) - diz-

nos logo no início da entrevista - «se bem que não nas melhores condições»(S2.7) - afirma 

um pouco mais à frente, para imediatamente explicitar: «Isto é, nunca fiquei na segunda 

parte» (S3.1). Nunca ficar na segunda parte significa ser colocada em mini-concurso, fazer 

substituições e não ter horários completos.  

Ana estabelece uma distinção entre o primeiro ano em que deu aulas e os seguintes. 

A relação de disjunção que daí decorre, tem como eixo semântico, as condições de exercício 

da actividade docente; «No primeiro ano, fiquei em mini-concurso, relativamente bem, com 

horário completo, horas extraordinárias» (S3.2) – explica-nos. «Fui delegada de grupo, mas 

isso mais por contingências de serviço do que outra coisa» (S3.3) - continua. «O primeiro 

ano, tudo bem» (S3.4) - conclui. «A partir daí foi-se degradando» (S3.5) – garante e explica 

porquê. No segundo ano, Ana faz duas substituições: «a primeira substituição foi de horário 

completo» (S4.2); «a segunda de catorze horas, portanto acabei o ano com catorze horas» 

(S4.3). No terceiro ano, «fico com doze horas à noite, que não houve hipótese de completar» 

(S4.4) - conta-nos. No ano a seguir, «volto a ficar com doze ou catorze horas e depois acabo 

por completá-lo» (S4.5) – continua. «O ano passado é que foi o descalabro» (Arg 4.1) – 

assevera-nos. «Fiquei colocada com três horas semanais, ou seja, uma turma» (S4.6) – diz-

nos. «Depois lá tive a sorte, foi mesmo sorte, de aparecer um horário de dezanove horas, 

numa outra escola, a fazer uma substituição» (S4.9) - continua. «Acabei por ficar nessa 

segunda escola com três horas, quando acabou a substituição» (S4.10) - e termina, dizendo: 

«No total, acabei o ano com seis horas, é ridículo!» (S4.11).  

Quando foi entrevistada, Ana encontrava-se numa situação particular que define 

como «uma opção obrigatória» (S4.12). Que opção obrigatória é esta? Ana conta-nos que 

«estava de bebé e ia ter o bebé, precisamente, na altura do início do ano lectivo» (S4.13). 

Além disso, o sistema de concurso mudou, recorda-nos. Informou-se junto do Sindicato 

sobre a sua situação. No Sindicato, não sabiam muito bem, «mas estava garantida a 

colocação através de carta do Ministério» (S4.15) - disseram-lhe. Ana ficou relativamente 

descansada. Dez dias depois de ter tido a criança, «começaram-me a telefonar de escolas 

do Norte do país para eu me apresentar» (S 4.19) – prossegue. «É claro que não ia com 

uma criança de dez dias» (S 4.20)- conta-nos. Além disso, «quando me contactaram, eu 
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estava no tal suposto período de licença de maternidade, ao qual não tive direito, porque não 

estava a trabalhar» (S 5.2) – explica-nos. Ana continua a relatar a situação peculiar em que 

se encontra: «Não tive licença, porque não estava a trabalhar, mas, por outro lado, não podia 

trabalhar, porque estava naqueles quatro meses» (S5.3). «Quer dizer, não tinha direito a 

uma coisa, mas não poderia trabalhar, porque era suposto ter direito» (S5.4) – conclui com 

sarcasmo. Por tudo isto, Ana afirma que é uma opção quase obrigatória. «Acabei por não 

estar colocada por causa disso» - diz-nos - «senão estaria, como fico todos os anos» (S5.8).  

Ana descreve a sua situação actual em duas frases: «Nesta altura não estou a fazer 

nada» (S6.1). «Estou a tomar conta da criança» (S 6.2). Esta oposição é reveladora do 

universo simbólico de Ana. Ela não reconhece a maternidade como o exercício de um ofício, 

como um trabalho que neste momento executa a tempo inteiro1. Talvez por não ser 

remunerado, tomar conta da criança corresponde, no dispositivo narrativo de Ana, a um não 

trabalho, por isso ela repete, uma vez mais, que «basicamente, agora não estou a fazer 

nada» (S 6.4). Ana diz-nos que não está a fazer nada, porque neste momento não exerce 

nenhuma actividade remunerada, logo ela que consegue trabalhar em três sítios ao mesmo 

tempo. Para além da actividade docente, Ana tem dado formação e vai dando algumas 

explicações. «Tenho equivalência para formadora e tenho dado formação» (S15.1) - começa 

por dizer. Um pouco mais à frente, acrescenta: «Vou dando algumas explicações, aí pelos 

centros de explicação» (S15.4). Este ano não dá nem uma coisa nem outra. «Este ano 

acabei por ter de desistir da formação» (S 23.1), «acabei por cessar o contrato por mútuo 

acordo e, eventualmente, regressarei em Setembro, quando reiniciarem os novos cursos» (S 

23.4) – esclarece.  

Ana teve de desistir da formação por causa do nascimento da filha. «Eu tinha 

formação até Maio, tinha contrato até Maio» (S23.2) – informa. «Mas, no entretanto, eu fui ter 

a bebé e depois, por questões internas, eu só regressaria para dar um mês de aulas e não 

fazia sentido estarem a colocar uma pessoa e depois eu voltar por um mês» (S23.3)- conta-

nos. Portanto, cessou o contrato. Este ano, Ana também não se pode dedicar às 

explicações. Porquê? «Porque até das explicações passo recibo» (S25.1) – lamenta-se. 

«Portanto» - conclui - «eu este ano nem às explicações me posso dedicar, senão perco o 

subsídio, que não é muito, mas pelo menos é uma coisa garantida» (S25.2). Ana está a 

                                                
1 Ao não reconhecer a maternidade como um ofício, Ana faz eco de um discurso marcadamente ideológico que ao longo dos 
séculos tem mantido o trabalho doméstico e os cuidados com a família; a produção antroponómica, como lhe chama Bertaux 
(1978) confinados à esfera privada, alimentando a ideia de um trabalho improdutivo e socialmente desvalorizado (Sarraceno, 
1997), de um trabalho não pago a que as mulheres estão “auto” condenadas (Torres, 2004) e que elas próprias não valorizam. 
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receber subsídio de desemprego e, como nos explica, «a solicitação também não é assim 

tanta que justifique perder o subsídio» (S25.9). 

Quando se refere à formação, Ana estabelece uma oposição entre a formação que 

dá nos Cursos de Aprendizagem e a formação contínua nas empresas, que já fez. Da 

primeira começa por dizer «que não é uma coisa que me alicie muito» (Arg 15.3), para 

depois afirmar taxativamente: «Não gosto da formação, no âmbito que tenho dado» (Arg 

16.1). A razão por que faz uma coisa de que não gosta, é explicitada por Ana e não deixa 

qualquer margem para dúvida: «Aí sim, é uma coisa que entra pela parte financeira» (S25.2). 

Quando fala da formação nas empresas, Ana utiliza os atributos engraçado e motivador. «No 

entanto, outro tipo de experiência a nível da formação das empresas, já é mais engraçado» 

(S16.4), «e então acaba por ser mais motivador» (S17.2). Como veremos a seguir, no cerne 

desta oposição estão as características dos públicos que frequentam uma e outra 

modalidade de formação. 

A actividade com explicadora é também objecto de uma dupla relação de disjunção. 

Num primeiro momento, Ana opõe um antes, sinónimo de quando começou a dar 

explicações, a um agora que ela define a partir do estatuto que possui: «Eu já tenho algum 

estatuto e também já bato o pé» (S 26.2). Esta relação de disjunção assume duas 

configurações semânticas distintas. Uma prende-se com a remuneração, outra com as 

condições materiais em que exerce esta actividade. Antes, quando começou a trabalhar nos 

centro de explicações, «eu cheguei a ganhar trezentos escudos à hora» (S25.10) - afiança-

nos. Agora, como já tem algum estatuto e bate o pé é diferente; «Já não estou a ganhar os 

trezentos escudos à hora» (S26.2) – garante. Aliás, «eu nesta altura, já digo que só vou se 

for pelo menos duas horas e se for Secundário, que é mais caro» (S26.3) – explica-nos. 

Apesar de ganhar mais do que ganhava, Ana diz que dar explicações «também não é 

minimamente aliciante, com os preços que pagam...» (S15.4). «Mas» - admite - «sempre vai 

dando alguma coisa» (S15.5). Agora, Ana dá explicações individuais, «Eu agora, nesta 

altura, estou só com um ou dois do mesmo ano, da mesma disciplina» (S28.10) – conta-nos. 

No passado foi diferente; «Já tive aquela fase das explicações em grupo» (S28.2) – revela, 

para em seguida acrescentar - «eu cheguei a dar explicações a dez, desde o 7º até ao 12º 

ano tudo ao mesmo tempo. Isso era o sistema de sala de estudo» (S28.3). 

Num segundo momento, Ana estabelece uma outra relação de disjunção, desta vez 

em torno da natureza e do conteúdo do trabalho que realiza no centro de explicações e nas 
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escolas. Ana gosta de dar explicações. Define essa actividade como sendo mais gratificante 

e explica porquê. «Como é um trabalho continuado, intensivo só com um aluno, acaba por 

haver um conhecimento, inclusive de personalidade do aluno e consegue-se fazer trabalhos 

diferenciados, uma coisa com um e uma coisa com outro» (S27.1). «Acaba-se por ter 

resultados» (S27.2) – conclui. Ora resultados, é precisamente algo que Ana não tem nas 

escolas. «Um trabalho de quatro meses não é um trabalho onde eu possa ver frutos» (S11.1) 

– diz-nos - «Se eu faço uma substituição de quatro meses, eu posso dar o meu melhor e 

nunca sei se funcionou ou não» (S11.2). Porquê? Porque ao contrário das explicações, não 

há um trabalho continuado. 

 

Os actuantes da narrativa de Ana 

São várias as personagens que intervêm na narrativa de Ana. Uma delas é a filha 

recém-nascida. A maternidade é o acontecimento biográfico, que explica a situação em que 

Ana se encontrava quando foi entrevistada. Ela afirma que não faz nada, mas também, como 

nos assegura: «Não me vou sujeitar a um horário tipo seis horas, cinquenta ou sessenta 

quilómetros, que não vale a pena, e ter de deixar a miúda não sei onde» (Act 7.1). 

 Quando fala das três actividades profissionais que realiza, Ana faz entrar em cena 

vários actuantes colectivos. Um desses actuantes são os alunos e Ana refere-se-lhes 

quando discorre sobre as substituições: «Bem ou mal, os alunos já se afeiçoaram ou não ao 

professor» (Act 9.3) – começa por nos explicar, para em seguida prosseguir - «então temos 

duas reacções: ou adoram a pessoa que vem, porque detestavam a que estava, ou vão odiar 

a que vem, porque adoravam a que estava» (Act 9.4). Além disso, afirma, um pouco mais à 

frente: «Fico com os 7º, 8º e 9º anos que são um público-alvo muito complicado» (Act 13.2). 

E acrescenta: «Não se consegue grandes frutos num trabalho pequeno, porque primeiro 

temos de os cativar, motivar» (Act 13.3).  

Ora, se na escola é complicado, com os miúdos que estão nos Cursos de 

Aprendizagem, mais complicado é. Ana não gosta da formação por causa do público que a 

frequenta, do qual traça o seguinte retrato: «Tenho tido turmas só de rapazes, não é que isso 

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

masculino que ali está. Depois o público-alvo é muito complicado. São miúdos que foram 

expulsos de todo o lado. São miúdos que já desistiram há muito da escola e aquilo é o último 

recurso para basicamente tirarem a carta. Porque precisam do 9º ano ou porque os pais até 
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já não sabem o que hão de fazer e conseguem encaminhá-los para ali. E se há 

desmotivação na escola, imagine estes. Depois também são miúdos que têm problemas 

sérios, a nível de drogas, a nível de álcool, já passaram por coisas complicadas. São miúdos 

muito revoltados, com muitos problemas, muitas situações recalcadas. Auto-estima não há 

nenhuma, há uma agressividade latente que é uma coisa por demais. Questionam, 

questionam tudo. A autoridade para eles não existe e, então, tem que se estar ali quase a 

educar e depois, então, ensina-se qualquer coisa» (§11)2. 

Aos miúdos que frequentam os Cursos de formação, Ana opõe os formandos das 

empresas. Estes «são pessoas mais velhas, que precisam desesperadamente e então aí 

sim» (Act 17.1) – diz-nos com algum entusiasmo. «Precisam desesperadamente de 

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

que é, as capacidades e as limitações já são muitas, mas a força de vontade é bastante» 

(Act 17.2) – conclui. É por causa destas características que Ana define o tipo de formação 

nas empresas como mais engraçado e mais motivador. 

Os pais dos alunos que procuram as explicações são um outro actuante colectivo da 

narrativa de Ana. Eles entram em cena quando nos explica porque não dá explicações em 

casa e prefere fazê-lo nos centros de explicações, ainda que, como ela admite, seja uma 

roubalheira. Ana divide os pais em dois grupos: os muito ricos e os muito pobres. «Os muito 

ricos» - afirma - «já têm os filhos em explicadores em determinados sítios» (Act 25.7). 

«Depois» - continua – «quem procura são aquelas pessoas que assentaram arraiais ali à 

volta, em casas clandestinas, com tudo o que isso acarreta» (Act 25.8). O que Ana quer dizer 

com tudo o que isso acarreta é desvendado um pouco mais à frente; «Depois, quando não 

pagam, contam a história do bandido e uma pessoa acaba por ter pena deles e depois é 

mais um mês» (Act 25.11) – conta-nos. Tudo o que isto acarreta tem um significado preciso 

no dispositivo narrativo de Ana: não pagar. Para reforçar esta ideia, Ana exemplifica com os 

outros, os que são diferentes dela, porque dão explicações em casa. «Eu depois vejo os 

outros a correr atrás deles para lhes pagarem» (Act 25.6) – diz-nos. Por tudo isto, Ana 

prefere dar explicações no Centro, «Somos explorados até dizer chega» - admite - «mas 

pelo menos é aquele pouco que nós recebemos e não temos que nos andar a chatear com 

                                                
2 À semelhança do que acontece com outras entrevistadas que exercem ou exerceram a profissão docente, também Ana traça 
um retrato profundamente negativo da população discente, construído a partir de um conjunto de atributos sociais e individuais 
“desfavoráveis” e que contribui para que eles se apresentem como o principal problema com que se debate. 
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os pais» (Act 25.9). Até porque, como declara a seguir: «Eu gosto muito dos filhos, mas os 

pais é uma chatice» (Arg 25.10). 

Os filhos, transformados em alunos que procuram a explicação, são a última 

personagem colectiva mencionado por Ana. A descrição que nos faz destes alunos, embora 

sumária, é radicalmente diferente das anteriores. «Os alunos que procuram a explicação é 

porque na escola há qualquer coisa que não funciona» (Act 27.2) – conta-nos, para em 

seguida acrescentar: «Às vezes, até são bons alunos, por incrível que pareça, mas há ali 

qualquer coisa que não funciona» (Act 27.3)3. 

Ana faz entrar em cena o marido, quando fala das dificuldades financeiras, e para 

com ele estabelecer um paralelismo. Ambos partilham uma situação de insegurança. Aliás, 

esta será a única vez em que Ana utiliza a palavra insegurança para caracterizar a sua 

posição no mercado de trabalho «Se eu estou nesta situação de insegurança, o meu marido 

também acaba por estar» (Act 18.1) – é a declaração de partida. Ana explica-nos por que 

razão o marido não está numa situação ainda segura. Ele é militar, «Tão depressa está aqui, 

como está ali» (Act 18.4)- conta. Agora está cá, «mas esteve dois anos fora» (Act 19.1) – 

explica-nos. «E depois» -continua - «é a tal coisa, se ele está fora, basicamente ganha para 

se manter fora, não é?» (Act 19.2) - pergunta-nos, sem precisar de resposta. 

Por duas vezes, Ana faz referência a actuantes indefinidos. Estes actuantes intervêm 

quando fala sobre o exercício da profissão docente e estão, em ambas as afirmações, 

associados a julgamentos negativos. Num caso, Ana é o agente passivo de uma acção 

protagonizada por um sujeito colectivo desconhecido. Ana gosta de ser professora. 

«Infelizmente não me deixam fazer muito, é mais por aí» (Act 11.1) – lamenta-se. Num 

segundo momento, Ana entidade biográfica singular dilui-se num colectivo, também ele não 

nomeado, mas igualmente passivo. «Também não nos deixam puxar pelos alunos» (Act 

12.1) - queixa-se. Em ambos os casos, Ana nada nos diz sobre a identidade destas 

personagens colectivas, sobre estes “eles” suprimidos nas declarações proferidas. Limita-se 

a atribuir-lhes uma autoridade impessoal, uma força coerciva invisível que actua sobre a sua 

prática profissional, definindo o seu campo de acção e o seu papel como professora 4 . 

                                                
3 Ao contrário dos outros públicos com quem trabalha, neste caso o problema não reside nas características individuais e sociais, 
mas antes no contexto escolar. 
4 No quadro da Análise Crítica do Discurso, Leeuwen (1997: 198-199) designa este modo de representação dos actores sociais 
de indeterminação. A indeterminação ocorre quando os actores sociais são representados como indivíduos, como grupos não-
especificados ou como anónimos. Nuns casos ela faz-se através do recurso a pronomes indefinidos, noutros através de uma 
referência exofórica generalizada, como é o caso de Ana, noutros ainda através de expressões como «muitos acreditam...», 
«alguns dizem...». 
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Temos por último Ana, ela própria. Ana assume ao longo da entrevista uma postura 

reflexiva. Pensa, reflecte sobre a sua prática, inquieta-se com o futuro. Quando se questiona 

sobre o trabalho docente e as razões por que escolheu ser professora, Ana transforma-se na 

professora reflexiva que aprende com a experiência. Só que, não tendo um trabalho 

continuado, «também não há uma evolução da minha parte, por observação daquilo que eu 

faça» (Act 11.2). Sem evolução por observação, resta a Ana o domínio das conjecturas. Por 

isso, quando fala da sua prática docente, utiliza a expressão se calhar. «Acabo por ter 

consciência de que, se calhar, não funcionou» (Act 11.3) ou então, «Se calhar, deveria ter 

feito de outra maneira, mas como não há um trabalho continuado, acaba por ficar aquela 

sensação de que se faz umas coisas, faz-se umas coisas assim no vazio» (Act 11.4). 

Quando nos explica as razões porque quis ser professora, Ana enuncia um conjunto 

de características individuais, revelador do universo de crenças onde está ancorada uma 

concepção específica de ser professor. Ana é professora por «achar que sou capaz de 

ensinar alguma coisa a alguém» (Act 20.1). Ao gostar de ensinar, Ana aduz, em seguida, a 

facilidade: «Acima de tudo, eu vim para isto, porque sempre gostei de ensinar e acho que 

tenho alguma facilidade» (Act 20.2). O que quer Ana dizer com facilidade? Ela elucida-nos 

de imediato: «Tenho alguma facilidade em comunicar e, se calhar, tenho alguma facilidade 

em cativar as pessoas para uma coisa que, se calhar, nem gostam» (Act 20.3). Por último, 

conclui: «É isso que me fez ser professora: o gostar de ensinar, gostar de estar com outros, 

mas também gostar aprender e de evoluir nesta área» (Act 20.4). Como veremos a seguir, 

Ana tem tido poucas oportunidades para evoluir, o que contribui para que caracterize os 

últimos anos como uma frustração. 

Temos, por fim, uma Ana que se inquieta quanto ao futuro e que nos desvenda os 

seus receios. Quando se confronta com a insegurança da sua situação profissional, Ana 

coloca, às vezes, a hipótese de mudar de vida, de se meter noutra coisa qualquer, de 

mandar tudo ao ar e procurar outras coisas, mas não o faz. Porquê? Porque se acomodou. 

«Também acomodei-me um pouco, não é?» (Act 21.1) – diz-nos, para imediatamente a 

seguir reafirmar, com veemência, o diagnóstico que faz do seu comportamento: «Acomodei-

me» (Act 21.1) – repete, sem hesitação. Outras vezes, assalta-a o receio de poder chegar 

um dia em que não consegue ficar colocada; «Começo a pensar, então se isso acontecer, 

daqui a dois anos ou três, eu já vou estar com trinta e qualquer coisa» - conta. «Então já é 
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tarde de mais para entrar noutro ramo» (Act 22.3) – prossegue - «Começa-me a assustar a 

perspectiva da idade» (Act 22.3) – confessa. 

 

Os argumentos de Ana 

«Eu, basicamente, tenho estado sempre a trabalhar, desde que sai do estágio» (Arg 

1.1), é a frase com que Ana inicia a entrevista. Com esta frase, Ana delimita o campo 

semântico onde se pretende mover e fornece-nos a chave para descodificar o que nos irá 

contar a seguir. Ana procura minimizar os efeitos negativos dos tempos de não trabalho 

entre substituições, a que, de resto, nunca se refere, bem como as substituições e os 

horários incompletos, denunciadores de uma situação de sub-emprego, valorizando o facto 

de ter estado sempre a trabalhar. No entanto, Ana não nos pretende induzir em erro, por 

isso, emite um alerta. Basicamente é a palavra de que se socorre para nos colocar de 

sobreaviso. Basicamente, Ana tem estado sempre a trabalhar, mas nos últimos anos a sua 

situação profissional tem vindo a deteriorar-se. «A rigor, a rigor, estes últimos anos têm sido 

uma frustração» (Arg 8.1) - confessa.  

Lançado o mote, Ana empenha-se a justificar a sua afirmação. Os motivos para a 

sua frustração são vários. Uns prendem-se com as condições objectivas de exercício da 

docência; «Basicamente, pronto, em substituições uma pessoa nunca aquece o lugar» (Arg 

9.1) – declara. Não aquecer o lugar implica não fazer um trabalho continuado e não ver os 

frutos do seu trabalho, factores que não permitem a Ana aprender e evoluir nem ser uma 

professora reflexiva. Outros têm origem no desfasamento que ela diz existir entre o que 

aprendeu e o que ensina. «O que me frustra mais a nível pessoal, é ver que faço uma 

licenciatura com n conteúdos e que nunca vou aplicar» (Arg 12.3) – informa-nos. Para Ana, 

esta situação tem várias causas que, prontamente, nos dá a conhecer: «Para já, os 

programas são mínimos, cada vez se facilita mais» (Arg 12.4) – começa por dizer, para logo 

a seguir acrescentar - «não passamos ali do bê-á-bá, porque os alunos também não dão 

mais» (Arg 12.5). Um pouco mais à frente, volta a referir-se a esta frustração. Ela sente-se 

estagnada e diz-nos: «Aí é que está a minha frustração» (Arg 14.6). Uma vez mais compara 

o que aprendeu com o que ensina: «Eu fiz um curso, aquilo abriu-me os horizontes e agora 

vejo-me a dizer o bê-á-bá» (Arg 14.5). E, uma vez mais, afirma: «A nível de tudo, a minha 

frustração está aí» (Arg 14.7).  
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Ana associa esta frustração a um problema: «O meu problema é o bê-á-bá»(Arg 

17.3) – afirma sem hesitação. Ana ensina o bê-á-bá aos alunos do ensino regular; ensina o 

bê-á-bá aos formandos dos Cursos de Aprendizagem; ensina, por último, o bê-á-bá às 

pessoas mais velhas das empresas. De tanto ensinar o bê-á-bá, Ana perde a motivação; 

«Ou seja, lá voltamos ao mesmo, lá voltamos ao bê-á-bá e então não há grande motivação» 

(Arg 16.4) – explica-nos. Ensinar o bê-á-bá põe em causa um dos pilares em que assenta a 

sua identidade profissional: os saberes científicos do seu campo disciplinar. Mais do que a 

insegurança, é no bê-á-bá que reside um dos problemas de Ana, porque como ela nos diz: 

«O trabalho, eu já me mentalizei que vou tendo ou que não vou tendo e que vou viver com 

isso» (Arg 14.9). Como diria Beck (2001), Ana normalizou o risco e a incerteza não sem que 

antes tenha vivido momentos de crise. «Também já passei alturas de crise em que não sabia 

muito bem como é que haveria de contar os tostões» (Arg 14.10) - conta-nos. «Mas agora 

habituei-me à ideia» (Arg 14.11) – conclui, peremptória. À questão por nós colocada de como 

é que uma pessoa se habitua a essa ideia, Ana responde: «Eu habituei-me um bocado à 

ideia, porque tenho espírito de sobrevivência» (Arg 15.1); «Eu agarro-me a tudo» (Arg 15.2) - 

acrescenta. Mas ao que se agarra Ana? Ana agarra-se à formação, embora, como nos 

confessa: «Também não é uma coisa que me alicie muito» (Arg 15.3). Ana não gosta de dar 

formação aos miúdos dos Cursos de Aprendizagem. Fá-lo, apenas, por uma questão 

financeira. Ana agarra-se também às explicações. «Mas também aí não é minimamente 

aliciante com os preços que pagam» (Arg 15.5) - afiança. Ana explicita, de uma forma clara, 

o princípio que orienta a sua conduta: «A ideia é como gerir o facto de termos tempo e não 

termos dinheiro» (Arg 15.7). Tempo é coisa que não lhe falta, já quanto ao dinheiro... 

«Quando não se tem horários completos, a coisa é complicada» (Arg 9.10) – diz-nos e 

explica-nos porquê. Para além de ganhar pouco, «há os meses em que não se ganha, 

porque até Outubro, Novembro, estar à espera, são meses que não se ganha» (Arg 9.11), «e 

depois, o facto de não ter horário completo também implica nos subsídios» (Arg 9.12). Para 

sobreviver, Ana vai-se virando. «Portanto, como uma perna ali e outra acolá, cá me vou 

arranjando...» (Arg 29.3), é a frase com que Ana encerra a entrevista e que retrata o seu 

modo de vida profissional.  

A questão financeira está, assim, na origem de uma pluriactividade de sobrevivência 

e é responsável por aquilo que Ana designa como a sua maior frustração: «A minha maior 

frustração, acima de tudo é, a minha maior frustração, é que eu gostaria de continuar a 
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estudar» (Arg 11.7). Ana gostava «de ter seguido para um Mestrado ou nem que fosse para 

uma licenciatura por mero gosto» (Arg 12.1), «por curiosidade intelectual» (Arg 14.1)5, como 

nos dirá um pouco mais à frente. Mas como nos confidencia: «A vida não tem deixado» (Arg 

18.1), «a parte financeira, infelizmente, tem influenciado» (Arg. 18.4). Ana interroga-se: «Se 

eu não ganho, também como é que vou sustentar um Mestrado?» (Arg 18.2). Entre a ironia e 

o sarcasmo acrescenta: «Quer dizer, nem me sustento a mim, quanto mais ao Mestrado!» 

(Arg 18.3). 

 Apesar do diagnóstico que faz da sua situação como professora - «a nível financeiro 

não tem sido minimamente compensador, a nível pessoal também não» (Arg 9.13) – Ana 

não está arrependida, principalmente, porque sempre gostou de ensinar e tem facilidade. 

Num entanto, por um breve instante, é assolada pela angústia: «Quero-me convencer pelo 

menos que sim, se não é todo um percurso em vão» (Arg 20.3) - desabafa. Com este 

desabafo, Ana revela-nos o seu mais profundo receio: o risco que a sua identidade 

profissional corre de se desmoronar. Todavia esta é uma nuvem que rapidamente se desfaz 

e Ana fala-nos com entusiasmo do estágio. O estágio corresponde, no seu dispositivo 

discursivo, ao ideal-tipo de ser professora. Ana aprendeu muito no estágio, mas, 

principalmente, o estágio foi um acto de confirmação. De quê? Do seu gosto de ensinar; «E 

na altura do estágio confirmou-se, de facto é isto que dói, isto custa e chegar a casa e bolas 

isto não funcionou, como é que eu vou fazer aquelas cabeças ocas perceberem? E dar 

voltas e arranjar filmes e arranjar não sei o quê para lhes ensinar e ver os frutos do trabalho» 

(Arg 20.11).  

É porque gosta de ensinar e não quer (nem pode?) renunciar ao seu percurso que 

Ana, ao mesmo tempo que fala em mudar de vida, apresenta os argumentos que tornam 

inviável qualquer tipo de mudança. Ela sabe que isto de ser professora não está fácil e o 

risco de poder não ser colocada não é mera ficção, mas ela sabe também que há coisas que 

não se vê a fazer; «Às vezes pergunto-me, eu tenho de sair desta situação, eu tenho de 

meter noutra coisa qualquer, mas eu não me vejo numa secretária, não me vejo!» (Arg 

20.13). Ana não se vê numa secretária tal como não se vê a atender telefones. «A atender 

telefones, também não» (Arg 20.13) – afirma sem hesitação. Excluído o trabalho 

administrativo, restam poucas alternativas a uma licenciada em Línguas e Literaturas 

                                                
5 Os argumentos que Ana utiliza para falar do seu investimento na formação valorizam o que Dubet (1996: 216) designa por 
lógica subjectiva da experiência estudantil, definida como uma forma de vocação intelectual e de realização pessoal. É 
precisamente da formação como uma realização pessoal que nos fala Ana. Ela não coloca a formação ao serviço de um projecto 
profissional, antes quer estudar pelo gozo e pela curiosidade intelectual. 
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Modernas. Ana é realista e, por isso, faz uma avaliação pouco optimista da estrutura de 

oportunidades que tem pela frente. «E depois também é assim, sejamos realistas, onde é 

que uma pessoa vai com uma licenciatura em Línguas?» (Arg 20.15) – interroga-se. A esta 

pergunta retórica, Ana responde apresentando um conjunto de argumentos que lhe permite 

sustentar uma ideia-chave: mudar não é fácil. «Porque em rigor, se querem uma secretária, 

nesta altura há cursos de Secretariado de nível superior, não é? Se querem, sei lá, inclusive 

a nível do Turismo. Há guias, intérpretes, tradutores, há tudo especializado. Portanto 

criaram-se cursos para essas áreas para onde ia muita gente das Línguas e Literaturas 

Modernas. Agora foram portas que se fecharam» (Arg 20.16 – Arg 20.20).  

Para além de todas estas limitações que decorrem da especialização da oferta 

formativa de nível superior, que Ana descreve de uma forma precisa e que limitam as suas 

oportunidades no mercado de trabalho, há ainda os interesses pessoais. Mesmo 

relativamente a estes, Ana expressa algumas dúvidas: «Essa seria a única porta a que eu 

iria bater, a parte do turismo, mas também não sei» (Arg 20.22). Em verdade se diga, nunca 

tentou. Mais cedo ou mais tarde acaba por estar colocada e acomodou-se. Como refere: 

«Vejo tanta gente especializada a não conseguir...» (Act 21.5) – explica-nos. «Acabo por me 

desmotivar e nem sequer tentar» (Arg 21.6) – acrescenta. «Portanto, isto bem ou mal há-de 

dar alguma coisa» (Arg 21.7) - conclui, ainda que sem grandes certezas. Já no final da 

entrevista, Ana volta a dizer-nos: «As perspectivas não estão boas, mas ainda vou 

acreditando que sim» (Arg 29.1). Ana precisa de acreditar para que o seu percurso não seja 

em vão. Como uma chama precisa de oxigénio para se manter viva, a esperança de Ana 

necessita de ser alimentada. «De qualquer forma, tenho conseguido ficar sempre colocada» 

(Arg 29.2) – é a certeza que permite a Ana continuar a acreditar que ser professora é 

possível e que desvenda o sentido da sua primeira afirmação. «Eu, basicamente, tenho 

estado a trabalhar desde que saí do estágio» consiste, afinal, na matriz que serve de suporte 

a uma intriga que procura dar coerência a uma identidade profissional profundamente 

ameaçada.  
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O mundo sócio-profissional de Ana  

A biografia profissional de Ana organiza-se em torno da complementaridade de três 

actividades profissionais. Ana é professora, dá formação e dá explicações. A forma como se 

refere a cada uma destas actividades permite identificar a partição fundamental em torno da 

qual se organiza a sua narrativa. Ana gosta de ensinar, embora os últimos anos não tenham 

sido compensadores nem a nível financeiro nem pessoal. Ana gosta também de dar 

explicações apesar da exploração a que está sujeita. Em contrapartida, não gosta da 

formação, não gosta dos formandos. Encontra-se na formação por uma questão 

exclusivamente económica. 

 Apesar de gostar de ensinar, Ana vive a actividade docente num quadro de ruptura 

com as suas expectativas iniciais, e que põe em perigo uma identidade construída com base 

em saberes científicos, que não pode aplicar, porque só ensina o bê-á-bá, e em saberes 

pedagógicos, também eles dificilmente postos em prática, quando de quatro em quatro 

meses está a mudar de escola e de turma. Por tudo isto, Ana não pode aprender nem evoluir 

pela observação. O estágio e o primeiro ano em que deu aulas são os momentos altos do 

seu percurso profissional. O estágio confirmou o seu gosto por ensinar, foi um tempo de 

aprendizagem e em que viu o fruto do seu trabalho. O primeiro ano foi o tempo do horário 

completo e do trabalho continuado. A partir daí, a situação degrada-se quer em termos 

financeiros quer pessoais: as substituições sucedem-se e os horários incompletos são a 

norma. Ana não aquece o lugar, não sabe se o que faz funciona, não tem um trabalho 

continuado. As explicações são a imagem invertida desta situação. São o espaço de 

realização profissional que Ana não encontra no ensino, por isso gosta de dar explicações, 

apesar de estas não serem minimamente compensadoras em termos financeiros. As 

explicações são um oásis num percurso profissional que, nos últimos anos, entra em ruptura 

com uma identidade profissional construída durante o curso e confirmada no biénio da 

profissionalização. Elas correspondem ao trabalho continuado, intensivo, diferenciado e com 

resultados. 

 As vicissitudes que caracterizam a sua biografia profissional levam Ana a construir 

cenários hipotéticos de mudança. Mas ela não quer nem pode mudar de vida, se não é todo 

um percurso em vão. Por isso, entre a frustração das aulas e da formação e a dificuldade da 

mudança, Ana tem esperança e espera por melhores dias. Ela nem aspira a efectivar, 

porque sabe que é muito difícil. Ana espera tão só pelo dia em que há-de ficar colocada em 
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Setembro e em que possa fazer um trabalho continuado durante um ano lectivo, em que 

possa criar um ambiente de trabalho. Espera pelo dia em que fique numa escola até querer, 

para poder fazer um trabalho continuado de anos e participar em projectos. Espera, enfim, 

pelo dia em que possua alguma estabilidade e possa voltar a estudar. Ela sabe que tudo isto 

é uma utopia, que a situação não está nada fácil, mas a sua esperança não esmorece, pois, 

como nos repete várias vezes ao longo da entrevista: Tenho estado sempre a trabalhar.  
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Figura nº11 
Esquema da narrativa de Ana 
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Não sei o que o futuro me reserva 

 
Isabel licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas, Estudos Portugueses e Franceses, 

no ano lectivo de 1995-1996, com catorze valores. Tem trinta e dois anos, é casada e tem 

um bebé. 

 

O percurso de inserção de Isabel: de secretária a professora 

Isabel é uma mulher de poucas palavras. A sua postura é mais a de uma 

entrevistada convencional que se disponibiliza para responder às perguntas da 

entrevistadora, do que a de alguém de nos narra uma história e que sobre ela reflecte. Por 

isso, as suas falas são curtas e correspondem a retratos instantâneos das situações vividas. 

Por isso, também, as suas frases integram expressões tautológicas cujo sentido se esgota 

no acto de enunciação. «Gosto de tudo» - diz-nos inúmeras vezes, quando se refere à sua 

profissão e só sob insistência, Isabel nos dá a conhecer o que se esconde na palavra tudo.  

 Isabel terminou o curso, mas não entrou imediatamente na profissionalização. Nesse 

meio tempo esteve a trabalhar num escritório de uma empresa farmacêutica. Era secretária 

de direcção (S1). Quando foi admitida na profissionalização, Isabel começou logo a dar aulas 

e nunca mais parou (S2). Foi sempre professora no ensino público. Foi colocada numa 

escola secundária e deu aulas numa prisão (S3). Desde há três anos que Isabel está num 

estabelecimento público de ensino não regular. Entrou por concurso e tem sido sempre 

reconduzida. Esta instituição é diferente do ensino normal. Os professores fazem uma auto-

avaliação que, no caso de ser aprovada pela Directora do colégio, permite a sua recondução. 

Quando foi entrevistada, Isabel sabia que este procedimento ia ser alterado, que as coisas 

iam ser de outra maneira, mas não sabia ainda qual. Isabel gosta de estar neste 

estabelecimento de ensino e se pudesse escolher era aqui que continuava (S4). Todavia, 

como não está ainda vinculada, concorre todos os anos. Vai à primeira e à segunda parte do 

concurso. Aos mini-concursos já não concorre, porque, entretanto, já sabe que foi 

reconduzida (S5). Relativamente ao futuro, Isabel gostaria de permanecer no mesmo 

estabelecimento de ensino, continuar a concorrer para ficar efectiva e fazer o Mestrado em 

Psicologia Educacional, porque é uma área de que gostou muito na Faculdade e gostava de 

aprofundar as questões relativas ao comportamento e à desmotivação (S6). 

 A história de inserção de Isabel pauta-se por uma relativa estabilidade. É certo que, 

no fim do curso, fez uma incursão no sector privado, mas desde que ingressou na 
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profissionalização nunca mais deixou de dar aulas e, há três anos consecutivos, que 

permanece no mesmo estabelecimento de ensino. Quando acabou o curso, «tive um tempo 

à espera da profissionalização» (S1.2) - esclarece. «Como ainda não tinha a 

profissionalização» - conta-nos um pouco mais à frente - «não podia concorrer às escolas, 

não podia dar aulas» (S3.1). Enquanto esperava, «estive a trabalhar num escritório de uma 

empresa farmacêutica» (S2.2) – afirma. «Era secretária da Direcção Geral» (S3.4) - informa. 

Mas Isabel não queria ser secretária, «Eu queria ser professora» (S4.2) – declara sem 

hesitação. Depois de um tempo à espera, Isabel entra para a profissionalização. «No 5º ano 

estive já a dar aulas, depois fui para o 6º e depois estive sempre a dar aulas» (S2.4) – conta-

nos. Há três anos concorreu para dar aulas num estabelecimento público do ensino não 

regular, onde permanecia na altura da entrevista.  

Isabel estabelece uma relação de disjunção entre o estabelecimento de ensino onde 

lecciona e o ensino normal: «Isto é diferente do ensino normal» (S15.3) – afiança-nos, 

peremptória. Em que reside exactamente essa diferença? Isabel dá-nos a resposta. O que 

distingue este estabelecimento dos outros são as reconduções; «Faz-se uma classificação 

de serviço, não é?» (S14.1) – começa por nos dizer. Mas como que a antecipar qualquer 

dúvida, Isabel esclarece de imediato que classificação de serviço é sinónimo de «uma 

avaliação dos professores» (S14.2) e explica-nos como se realiza: «Todos os anos, nós 

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

Directora de cada colégio» (S15.2) – elucida-nos. Ao contrário do ensino normal, «são eles 

que decidem quem fica e quem não fica» (S15.4) – continua. «Para ficar é preciso ter, pelo 

menos, classificação de Bom» (S15.5) – conclui. Até agora, Isabel tem ficado sempre e se 

pudesse gostaria de continuar. «Por acaso» - diz-nos - «se houvesse possibilidade de 

continuar aqui, preferia » (S8.2).  

Quando nos explica as razões por que gostaria de continuar, Isabel estabelece uma 

outra relação de disjunção cujo eixo semântico corresponde às condições de exercício da 

profissão docente. Isabel opõe o estabelecimento de ensino onde lecciona a uma outra 

escola. Aqui «há uma certa continuidade, não é?» (S8.3) – começa por dizer, para em 

seguida acrescentar - «Conheço já os alunos, não é?» (S8.4). Já no final da entrevista, 

quando este mesmo tema é retomado, Isabel aduz dois outros elementos: «já conheço a 

instituição» (S33.2), «já conheço toda a gente» (S33.4). Ora, a continuidade do trabalho e o 

sentimento de familiaridade e de pertença a um contexto organizacional desvanecem-se com 
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a mudança de escola, «É diferente ir para uma escola onde não conheço os alunos nem 

ninguém» (S8.5) – diz-nos. 

 

Os actuantes da narrativa de Isabel 

Os principais actuantes da narrativa de Isabel são os alunos e o marido. Quando se 

refere aos alunos, Isabel começa por estabelecer uma oposição entre aqueles que se 

encontram no estabelecimento de ensino, onde exerce a actividade docente, e os que 

frequentam escolas do ensino normal, como ela lhes chama. Quando começou a leccionar 

neste estabelecimento, Isabel achou que estes alunos eram diferentes dos que tinha tido 

anteriormente. Uma das principais diferenças reside no comportamento. Estes alunos 

portam-se mal. Quando lhe pedimos para nos explicar em que consiste esse mau 

comportamento, Isabel não hesita: «Portar mal é não deixar correr uma aula dentro da 

normalidade, é agredirem-se» (Act 27.1). No entanto, Isabel não culpabiliza directamente os 

alunos. Ela explica este tipo de comportamento através da «história familiar deles» (Act 

29.1). «A maior parte dos alunos dos miúdos que estão aqui» - elucida-nos - «são miúdos 

internos ou que não têm pais ou que são abandonados pelos pais ou que já passaram pela 

prisão...» (Act 29.2). «Por isso, se calhar, eles têm esse tipo de comportamento» (Act 29.3) – 

diz, concluindo. Já quase no final da entrevista, Isabel volta a referir-se aos alunos, traçando 

deles um retrato que não deixa margens para dúvidas. «Todos eles têm problemas» (Act 

42.1) – assegura-nos sem hesitação. A oposição que Isabel inicialmente estabelece entre os 

alunos actuais e os que teve quando leccionou no ensino normal tende a esbater-se, quando 

discorre sobre as diferenças entre as duas populações discentes: «Eu acho que, de há três 

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

público também dizerem que estas coisas acontecem... a violência, a desmotivação» (Act 

28.2) – afirma, para em seguida acrescentar - «se calhar, agora, já não há assim tanta 

diferença» (Act 32.1). 

 Isabel faz entrar o marido em cena, quando nos fala dos seus projectos de formação. 

Ela quer ver se faz um Mestrado em Psicologia Educacional, em Coimbra, como o marido. 

Questionada sobre a razão pela qual ainda não o fez, responde: «Estou à espera que o meu 

marido acabe, para eu começar» (Act 35.1). Isabel está em standby. Ela não desistiu de 

fazer o Mestrado, apenas relega, para mais tarde, a concretização dos seus projectos de 
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formação pós-graduada6. Na origem deste adiamento está a maternidade; «Nós temos um 

bebé e, portanto, não podem ser os dois ao mesmo tempo» (Act 35.2) – explica-nos. Como 

não podem ser os dois ao mesmo tempo, é o marido que avança. Isabel aguarda a sua vez. 

 

Os argumentos de Isabel 

«Estive sempre a dar aulas, nunca parei» - diz-nos Isabel, logo no início da 

entrevista. Com esta afirmação, Isabel define a sua situação profissional, mas, mais do que 

isso, ela demarca-se, ainda que implicitamente, dos outros professores que, ao contrário 

dela, não estiveram sempre a dar aulas. Isabel «queria ser professora» (Arg 4.3) e, como faz 

questão de nos recordar «foi para isso que andei a estudar» (Arg 4.4). Foi precisamente, 

porque queria ser professora que abandona o emprego de secretária de direcção. «Não 

gostava» (Arg 4.1) – diz-nos. «Não era aquilo que eu queria» (Arg 4.2) - afiança-nos. Isabel 

não está arrependida com a troca. «Eu gosto de tudo e sinto-me realizada na profissão que 

tenho, completamente» (Arg. 23.1) – afirma. O que é este tudo a que se refere? Isabel dá-

nos a resposta: «Gosto da relação com os alunos» (Arg 10.1) – começa por dizer, para em 

seguida acrescentar - «Gosto da parte pedagógica, da preparação das aulas, do 

acompanhamento dos alunos, dos pais...» (Arg 10.2). «Gosto de tudo, não sei o que hei-de 

dizer mais» (Arg 10.3) – conclui.  

 Isabel gosta também da instituição onde lecciona há três anos, «Foi a instituição que 

eu escolhi» (Arg 9.2) – diz-nos. «Era o que eu gostava» (Arg 9.3) – aduz. Se pudesse 

escolher, era lá que ficava. Porquê? «Por causa da continuidade, já conheço os alunos, já 

conheço a instituição» (Arg 33.1) – responde. «Este é um meio mais pequeno, já conheço 

toda a gente» (Arg 33.2) – diz-nos à laia de conclusão. No entanto, Isabel não tem grande 

escolha. Para ficar vinculada, ela concorre todos os anos na primeira e na segunda partes do 

concurso do Ministério da Educação e define, nos seguintes termos, o seu projecto 

profissional: «continuar a concorrer para ir para outro lado». Isabel não pode também 

escolher, porque, como nos diz: «Agora não sei o que o futuro me reserva, não é?» (Arg 

12.1). A que se refere, concretamente, Isabel? Porquê esta dúvida, se tem sido sempre 

reconduzida? Porque «A partir deste momento, as regras vão processar-se de uma maneira 

                                                
6 No caso de Isabel, casada e com um bebé, estar em standby corresponde a uma situação diferente da retratada por Anália 
Torres (2004) e que encontramos, por exemplo, na narrativa de Rita. Isabel não está à espera que os filhos cresçam para 
reinvestir na sua realização profissional. O que está aqui em causa é a renúncia temporária da concretização do seu projecto de 
formação, em favor do marido. Uma vez mais, é a existência de um filho pequeno que explica esta decisão, baseada numa lógica 
de adiamento. 
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diferente, que nós não sabemos ainda qual é» (Arg. 16.1) – explica-nos. Embora não tenha 

ainda conhecimento de como o processo se vai desenrolar, uma coisa Isabel sabe: 

«Entretanto, já não vai haver reconduções» (Arg 17.3). Ela está preocupada, «Se não houver 

reconduções, não sei...» (Arg 18.2) – começa por nos dizer. Todavia, Isabel sabe 

perfeitamente o que vai acontecer. No entanto, como não pode ou não quer admiti-lo, 

socorre-se de uma construção frásica onde o pronome pessoal “eu”, dominante em toda a 

narrativa, é substituído pela terceira pessoal do plural onde ela, propositadamente, não se 

inclui.  

Isabel sabe que não tem ficado colocada nem na primeira nem na segunda parte do 

concurso, e que só não concorre ao mini-concurso, porque tem sido sempre reconduzida. 

Ela sabe também que «cerca de oitenta por cento dos professores que cá estão, estão a 

contrato» (Arg 18.3). Assim como sabe que «se, por acaso, virem que não são precisos, 

como está a acontecer em outros sectores, não é?, vão para a rua. Ficam no desemprego» 

(Arg 18.4 - Arg 18.6). Isabel recusa-se a aceitar a hipótese de poder ficar desempregada. 

Num primeiro momento, essa recusa manifesta-se na sua auto-eliminação de uma situação 

que descreve como possível e onde os protagonistas são outros que não ela. Num segundo 

momento, a recusa é verbalizada através da enunciação de uma estratégia de superação: 

«Eu não fazendo uma coisa, faço outra» (Arg 19.2) – garante-nos. «Não tenho problema 

nenhum» (Arg 19.3) – assegura-nos. E essa coisa podia ser o quê, por exemplo? – 

perguntamos-lhe. «Então, por exemplo, a parte de secretariado numa empresa (Arg 20.1) – 

responde prontamente. Isabel exclui do seu horizonte profissional próximo o cenário do 

desemprego. Em contrapartida, também ela já normalizou, parcialmente, a incerteza e a 

instabilidade. Estes são, aliás, os aspectos de que Isabel menos gosta da sua profissão, 

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

Depois de três anos de uma estabilidade relativa, Isabel não sabe o que o futuro lhe reserva. 

Mas esta não é uma situação nova, como faz questão de nos explicar: «Para mim, isto já é 

um bocado normal, não é?» (Arg. 42.1) – começa por dizer - «Porque eu, antes de estar 

aqui, estava no Ministério da Educação e todos os anos eu não sabia para onde é que eu ia 

e se tinha lugar no ano seguinte» (Arg 42.2) – continua - «Portanto, não é nada de novo 

passar por esta situação, mas é um bocado angustiante» (Arg 42.3) – admite. 

 

 



 434 

O mundo sócio-profissional de Isabel 

A estrutura da narrativa de Isabel pode ser formalizada num esquema que opõe 

aquilo que ela gosta àquilo que ela não gosta. Isabel não gosta do emprego de secretária de 

direcção que teve, enquanto esperava pela profissionalização, assim como não gosta de 

alguns aspectos relacionados com a profissão docente. Não gosta do ordenado, que 

considera baixo, para o trabalho que realiza, nem da insegurança nem da instabilidade. Em 

contrapartida, Isabel gosta de ser professora e da instituição onde exerce a sua profissão, 

instituição essa que ela própria escolheu. Do exercício da docência, Isabel gosta da relação 

com os alunos e com os pais, da parte pedagógica, da preparação das aulas e do 

acompanhamento dos alunos. Quando se refere à instituição, Isabel gosta da continuidade 

do trabalho e do sentimento de familiaridade que a permanência no mesmo estabelecimento 

de ensino lhe proporciona. Ela conhece os alunos, conhece toda a gente. Apesar de gostar 

da instituição e da estabilidade relativa que ela lhe proporcionava até ao momento, o projecto 

profissional de Isabel consiste em continuar a concorrer para ficar vinculada. No entanto, o 

futuro próximo é uma incógnita e os cenários são pouco animadores. Por um lado, as 

reconduções vão acabar no estabelecimento de ensino onde tem leccionado e o 

desemprego é uma hipótese que não deve ser liminarmente excluída. Por outro lado, ela não 

tem conseguido ficar colocada nem na primeira nem na segunda partes do concurso e, não 

havendo reconduções, pouco mais lhe resta do que o mini-concurso. Certezas mesmo, 

Isabel tem apenas duas: gostava de fazer um Mestrado em Psicologia Educacional e está à 

espera que o marido acabe para ela começar; e desempregada não fica até porque se não 

faz uma coisa faz outra, como, por exemplo, voltar a ser secretária. É certo, que a 

insegurança em que presentemente vive, não é, propriamente, uma novidade. Mas não 

saber o que o futuro lhe reserva não deixa de ser, apesar da sua aparente normalidade, um 

bocado angustiante e tanto pode significar continuar a ser professora, na instituição que 

escolheu, como pode significar o retorno a situações de que Isabel não gosta: voltar a ser 

secretária, voltar à insegurança e à instabilidade.  
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Figura nº12 
Esquema da narrativa de Isabel 
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Tentamos não nos deixar adormecer 
 

Rita licenciou-se em Engenharia Geográfica, no ano lectivo de 1993-1994, com treze valores. 

Tem trinta e três anos, é casada e tem um filho pequeno. 

 

O percurso de inserção de Rita: do Centro para a função pública 

A licenciatura em Engenharia Geográfica tem um estágio obrigatório de seis meses. 

Rita foi fazê-lo numa Instituição do Estado (S0). No final do estágio, ficou lá a trabalhar 

durante dois anos, a recibos verdes. No Centro fazia-se investigação. Havia projectos 

financiados pela Comunidade Europeia e conseguia-se lá meter gente. Quando foi para lá, a 

instituição era pequena e só tinha investigadores. Em termos de investigação, Rita ficava a 

saber coisas novas e tinha uma ideia global para que é que aquilo servia, mas os trabalhos, 

propriamente ditos, não eram muito interessantes. Eram trabalhos muito académicos. Ao fim 

de dois anos, a política dessa instituição mudou. Houve uma indicação de que os projectos 

iriam diminuir, no futuro. Deram-lhes uma série de indicações para fazerem as malas e irem 

procurar outras coisas (S1). Enquanto esteve nesse Centro, para ficar no quadro, caso 

houvesse possibilidade, Rita tinha de ter o Mestrado. Fez o Mestrado, por obrigação. Em 

relação aos conhecimentos que adquiriu na licenciatura, a diferença não foi tão grande 

quanto isso. Além disso, o Mestrado não lhe tem servido de muita coisa. (S2). Enquanto 

frequentava esta formação pós-graduada, Rita deu aulas práticas na Licenciatura, durante 

um ano (S3). Quando saiu do Centro foi trabalhar, durante dois anos, para uma empresa 

privada ligada a sistemas de informação geográfica. Soube do emprego através de uma 

amiga. A empresa fazia trabalhos para a Câmara de Lisboa, para empresas privadas e 

também dava formação. Nessa empresa, o ritmo de trabalho era muito puxado. Havia horário 

de entrada, mas a hora de saída não interessava (S4). Quando surgiu a oportunidade de vir 

para o Instituto público onde presentemente trabalha, Rita aproveitou. Começou por fazer um 

contrato de trabalho com a Escola Profissional de que o Instituto é administrador. Dava aulas 

na Escola e fazia alguns trabalhos no Instituto. Quando o Instituto abriu concurso, ela entrou. 

É efectiva e há três anos que aí trabalha. Na sua ida para a função pública pesou ter tido 

uma experiência na privada e o facto de querer constituir família. Quando entrou para o 

Instituto, teve um ano de estágio muito bom, com muitas acções de formação. Depois de ter 

entrado para o quadro, durante dois anos, continuou ainda a dar aulas na Escola 

Profissional. As aulas eram fora das horas de serviço e quando isso não acontecia, tinha de 
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compensar. Agora, com o filho, já não dá, por causa do tempo. No Instituto, Rita já mudou 

três vezes de serviço: duas porque quis, outra porque houve uma reestruturação. Agora 

trabalha na área do cadastro, a nível nacional. É uma área nova e está a aprender uma série 

de coisas. Até esta última mudança, Rita sempre trabalhou em cartografia e sistemas de 

informação geográfica, área de que ela sempre gostou mais e na qual tem mais formação. 

Nestes últimos anos, com as restrições que tem havido na função pública, Rita está um 

bocado desanimada (S5). Relativamente ao futuro, por enquanto, pensa continuar no 

Instituto. Não quer deixar a função pública, até pela tal vantagem da história das crianças, 

mas está sempre à procura de tentar mudar. Embora a área em que exerce a sua profissão 

seja muito específica e não existam muitos sítios para trabalhar, Rita não faz tensões de ficar 

no Instituto para o resto da vida. Mesmo estando na função pública, pretende tentar fazer 

outros trabalhos por fora, dar formação ou fazer outros serviços. Em suma, tentar 

compatibilizar as duas coisas (S6). 

 Em resposta ao pedido para contar o que lhe aconteceu de importante desde que 

concluiu a licenciatura, Rita começa por nos dizer que «é pouca coisa» (Arg 1.1), «portanto é 

fácil de contar» (Arg 1.2). Feita esta declaração inicial, Rita elenca as várias situações 

profissionais por que passou, até ao momento. No último ano da licenciatura, foi fazer o 

estágio curricular para um Centro de investigação público, onde ficou durante dois anos com 

recibos verdes. Trabalhava em projectos de investigação na área da cartografia. «Como 

aquilo era uma instituição para a investigação, para se ficar nos quadros, se houvesse 

possibilidade, tinha de ter um Mestrado» (S6.2) - conta-nos. «Fiz o Mestrado por causa 

disso» (S6.3) – conclui, para um pouco mais à frente, voltar a afirmar: «Eu só fiz o Mestrado, 

porque era obrigação» (S9.1). Embora nos diga que não está arrependida e que não foi 

tempo perdido, o balanço que faz desta formação não é, de forma alguma, positivo. Por um 

lado, «em termos de conhecimentos da licenciatura, a diferença não foi tão grande quanto 

isso» (S9.2) – afirma e explica porquê: «como tive esses dois anos a trabalhar dentro dessa 

área, tinha a licenciatura na mesma área, portanto aquilo que eu ganhei com o Mestrado foi 

muito pouco» (S9.3). Por outro lado, o Mestrado não lhe tem servido de grande coisa. «De 

qualquer das formas, se calhar, como aqui o quadro do Instituto onde estou não é de 

investigação, não tenho grandes vantagens, não tenho quase nenhumas» (S7.1) – explica-

nos. Apesar deste diagnóstico, Rita admite que o Mestrado lhe pode vir trazer algumas 

vantagens, «Agora se passar de escalão posso estar menos um ano à espera de passar de 
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escalão» (S7.2) – diz-nos. Mas este lampejo de esperança é fugaz. «No entanto, como não 

abriram concursos, também não me adianta de nada» (S7.3) – conclui. 

 Ao fim de dois anos de trabalho no Centro, Rita sai, porque como nos explica: 

«Deram-nos uma série de indicações para fazermos as malas e tentar ir procurar outras 

coisas» (S2.3). Foi para uma empresa privada, ligada a sistemas de informação geográfica. 

Fica dois anos, mas «aquilo em termos de ritmo de trabalho era muito puxado, em termos de 

horário de trabalho...» (S3.7). Além disso, como nos explicará longamente, «gostava do 

trabalho, não gostava era do patrão» (Arg 13.1), «Houve depois a oportunidade para vir para 

esta instituição, na altura não fazendo parte dos quadros da função pública» (S3.12). Rita 

veio, não exactamente para o Instituto, mas para a Escola Profissional que é por ele 

administrada. A sua relação contratual começou por ser com a Escola. Por isso, diz-nos que 

«dava aulas na Escola e depois também fazia trabalhos no Instituto» (S3.15). Quando o 

Instituto abriu concurso, Rita entrou, continuando durante dois anos a dar aulas na Escola. 

Agora, conta-nos, com alguma amargura: «Acabaram-se as aulas e ficamos só por aqui!» 

(S13.18). Desde que tem o filho, deixou de ter tempo, deixou de conseguir conciliar as duas 

actividades. 

 Uma das características da história de inserção que Rita relata é, precisamente, a 

conciliação de várias actividades. Rita conciliou o exercício profissional com a frequência do 

Mestrado e as aulas práticas que deu na Faculdade. Depois conciliou o trabalho no Instituto 

com as aulas na Escola Profissional. A maternidade é o acontecimento biográfico que 

interrompe a pluriactividade de Rita, mas que ela espera retomar, no futuro. 

 Ao longo da narrativa, Rita estabelece algumas oposições. A primeira diz respeito ao 

trabalho que realizava no Centro e ao que executa no Instituto. Ela surge a propósito da 

temática da investigação. Referido-se ao tipo de trabalhos de investigação em que 

participava, Rita define-os como «trabalhos muito académicos» (S11.4) e como «trabalhos 

muito engraçados quando se faz numa área muito pequena» (S11.5). Porquê? Porque 

«nesta área da cartografia, quando as coisas onde estamos a trabalhar são muito pequenas, 

tem dados muito limitados, muito bem escolhidos, as coisas normalmente funcionam todas 

muito bem e são excelentes» (S11.7) – explica - «Mas depois, em termos práticos, numa 

Instituição como esta onde estou agora, aquilo não se aplica, porque é uma área muito maior 

e depois as coisas deixam de funcionar» (S11.6) – continua. E acrescenta: «Quando depois 

se tem de fazer a cartografia para o país todo ou o cadastro para o país todo, essas coisas aí 
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não funcionam tão bem» (S11.8). Rita termina o seu raciocínio, afirmando: «Por isso, 

investigação, eu acho que funciona muito bem para os casos muito especiais, para os 

trabalhos de Mestrados ou Doutoramentos. Para experimentar uma determinada coisa. Mas 

depois, para uma coisa mais abrangente, acaba por não ter aplicabilidade» (§11). Quando se 

refere ao conteúdo de trabalho, a relação de disjunção estabelece-se entre os trabalhos que 

realizava no Centro -muito académicos, que funcionavam bem e que eram aplicáveis em 

áreas pequenas – e o trabalho que executa no Instituto – mais prático e onde aquilo que 

aprendeu no Centro não se aplica.  

 A segunda relação de disjunção, sem dúvida, a mais importante no dispositivo 

narrativo de Rita, tem como eixo semântico o contexto de trabalho e opõe a empresa 

privada, onde trabalhou, à função pública a cujo quadro pertence. No cerne desta oposição 

estão «algumas vantagens que não se tem na privada» (S17.8). Quando se refere à 

empresa privada, Rita fala do «ritmo de trabalho um bocado puxado», do horário de entrada 

que era preciso cumprir - «tínhamos de estar obrigatoriamente às nove» (S3.9) – da «hora 

de saída que não interessava» (S3.1) e da pressão. Em contrapartida, no Instituto, «a 

pressão não é tão forte» (S11.7), «chega à hora e vou-me embora» (S17.11) – diz-nos. Além 

disso, acrescenta: «eu aqui posso tirar quatro tardes ou quatro manhãs por mês para 

resolver tudo aquilo que quero» (S17.8). Mais, quando o filho nasceu, Rita teve, durante o 

primeiro ano, uma hora de redução do horário. Se tivesse continuado na empresa, Rita tem a 

certeza que «tinha levantado todos os problemas e mais alguns para sair a horas e para ter 

aquela hora que é dada por lei» (S17.12), como, aliás, se veio a verificar com colegas suas 

que lá continuaram. 

 

Os actuantes da narrativa de Rita 

São vários os actuantes a que Rita se refere ao longo da sua narrativa. Um deles é o 

seu antigo patrão. Rita não gostava do patrão. Porquê? Porque ele queria controlar tudo - 

«tinha de estar a controlar todos os pormenores, desde os mais ínfimos possíveis» (Act 13.3) 

- e criava uma ambiente desagradável. «Era do tipo de estar sentado na cadeira aos murros, 

aos berros com toda a gente» (Act 13.4) – diz-nos. E acrescenta: «Mesmo que não fosse 

connosco, tornava o ambiente tão desagradável que as pessoas entravam lá a pensar o que 

é que vai acontecer hoje» (Act 13.5). O pior era quando era com ela. Rita relata-nos um 

episódio em que foi protagonista: «Houve uma altura em que eu estava a fazer um trabalho 
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que já deveria ter terminado há três meses e quando eu peguei nele tive de o fazer todo de 

início. Portanto era um trabalho que estava bastante atrasado e ele já estava a perder muito 

dinheiro, como é óbvio. (...). Todas as noites que alguma coisa corria mal eu deitava-me na 

cama a pensar como é que lhe vou dizer que isto aconteceu, o que faz com que o trabalho 

atrase três ou quatro dias» (§ 13). Rita sentia-se pressionada, «Não era bem medo» - faz 

questão de esclarecer - «mas era mais aquela coisa de como é que lhe vou dizer isto». (Act 

13.9). De resto, ela que sabe que «nestas empresas privadas tem-se que fazer dinheiro» 

(S13.1), até «compreendia a situação dele» (Act 13.10), mas, como nos explica, «também 

não tinha culpa que aquilo tivesse daquela maneira» (Arg 13.5). Na descrição que faz do 

antigo patrão, Rita começa por nos dizer que ele era engenheiro civil e que, «embora não 

tivesse uma grande formação na área da cartografia, era uma pessoa que tinha uma grande 

conversa e que lendo conseguia dar a volta às situações» (Act 14.2), para, a seguir, 

estabelecer uma oposição entre as atitudes comportamentais desta personagem, dentro e 

fora do horário de trabalho: «Se fosse depois das sete horas ou ao fim-de-semana, era a 

pessoa mais simpática para conversar» (Act 14.3) – afirma - «Entre as nove e as sete, era 

quase impossível falar com ele» (Act 14.4) – conclui.  

 O filho de Rita é um outro actuante que desempenha um papel fundamental no 

desenrolar da intriga. É por causa do filho que Rita deixou de poder conciliar as aulas com o 

trabalho que realiza no Instituto: «Agora com o miúdo pequeno é mais complicado, porque 

eu não consigo» (Act 4.1) - confessa. Como nos explicará mais à frente, Rita fez uma opção, 

por isso «tenho que estar em casa a horas, porque ele não está na escola, está em casa» 

(Act 4.2). «Se ele estivesse numa escola, seria diferente» (Act 4.3) – admite. «Não estando 

numa escola, é mais complicado» (Act 4.4) – remata.  

É precisamente a propósito do filho que Rita faz entrar cena uma outra personagem: 

a Rita-mãe. Ao longo da narrativa, Rita desempenha vários papéis, dando visibilidade a uma 

Rita plural, resultado da sua inscrição em diferentes quadros de experiência, como diria 

Goffman (1991). Rita tem consciência dessa pluralidade e verbaliza-a: «É a parte da mãe a 

falar mais alto do que a parte pessoal do gosto e do trabalho e dessas coisas todas» (Act 

33.1). Como nos explica, a Rita-mãe fala mais alto, por isso deixou de dar aulas por «não 

querer abdicar de estar com o meu miúdo que é muito pequeno» (Act. 20.1). Ela admite que 

nem todas as pessoas fazem esse tipo de opção, mas Rita distingue-se dessas pessoas, 

dessas mulheres, porque como faz questão de afirmar: «Eu fiz essa opção» (Act 20.2).  
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 A Rita reflexiva surge quando discorre sobre as razões que explicam não existir 

praticamente nenhuma diferença entre o salário que recebia na empresa privada e o que 

veio ganhar no Instituto. «Em termos salariais, por muito estranho que pareça, embora toda a 

gente diga que nas empresas privadas é que se ganhava muito dinheiro, eu ou foi porque 

era o meu primeiro emprego ou porque era muito nova e não tinha muita experiência, a 

diferença foi quase nenhuma» (Act 18.1) – diz-nos, para, um pouco mais à frente, explicitar a 

sua definição de experiência. «Acho que teve a ver com a minha pouca experiência, mesmo 

em termos de negociação do ordenado e essas coisas todas» (Act 18.2) – esclarece. Depois 

de uma ligeira pausa, acrescenta à laia de conclusão: «Sendo o meu primeiro emprego e 

tendo mais ou menos a necessidade de arranjar um emprego rapidamente, acho que foi por 

aí» (Act 18.2). Mas Rita reflecte também sobre o potencial de aprendizagem associado a 

novas situações profissionais: «Eu aprendi muito quando passei para uma empresa privada» 

(Act 19.1). E aduz: «Aprendi muito, porque era posta nas situações sem experiência 

nenhuma» (Act 19.2). 

  Rita, entidade biográfica precisa, que se nomeia através do pronome pessoal “eu”, 

dilui-se, por vezes, num actuante colectivo que se designa através do pronome pessoal 

“nós”: nós, os empregados da empresa privada; nós, os investigadores do Centro onde 

iniciou a sua actividade profissional; nós, o grupo que entrou no mesmo concurso para o 

Instituto; nós, os que trabalhamos no Instituto, nós os que damos aulas na Escola 

Profissional. Mais raramente, Rita distancia-se de si própria e desaparece no anonimato do 

termo pessoa. «Uma pessoa compreendia a situação dele» (Act 13.6) - diz-nos a propósito 

do patrão; «Então estes últimos anos tem havido restrições em quase tudo o que é sítio e a 

pessoa, às vezes, desanima um bocado» (Act 24.1) - relata em tom de lamento.  

Por último, Rita é ainda a aluna que frequentou o Mestrado e que pouco aprendeu 

com ele. Para reforçar esta ideia, faz entrar em cena os outros mestrandos. Em torno do 

Mestrado, Rita estabelece uma oposição entre ela, que estava dentro da área, e os colegas 

que vinham de Economia, de Informática ou de Geografia. «Essas pessoas» - afirma – 

«penso que ganharam conhecimentos (Act 9.2)». «Eu não achei que tivesse ganho grande 

coisa» (Act 9.3) – conclui. 

 As últimas personagens que Rita faz intervir são os alunos. Rita foi professora em 

dois segmentos do sistema educativo. A avaliação que faz de uma e outra situação 

profissional decorre directamente das características da população discente, que constitui o 
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eixo semântico desta relação de disjunção. De um lado, estão os estudantes da licenciatura 

em Engenharia Informática a quem ela deu aulas práticas, durante um ano; do outro, estão 

os alunos da Escola Profissional. Dos primeiros, ela diz que «eram pessoas mais velhas, 

algumas com idades quase para ser meus avós e criou-se um ambiente um bocado 

estranho» (Act 22.1). Rita esclarece-nos sobre o significado que atribui ao ambiente 

estranho. «Tentar apanhar se eu dizia alguma coisa que não estava tão bem» - esclarece-

nos para em seguida concluir - «Aí não gostei tanto da experiência» (Act 22.2). Dos 

segundos, Rita fala com entusiasmo: «São miúdos equivalentes ao 10º, 11º e 12º ano e dar 

aulas a miúdos dessa idade de temas como base de dados e sistema de informação 

geográficas, coisas novas, é engraçado» (Act. 5.1). Para além de engraçado, dar aulas a 

estes miúdos, como Rita lhes chama, é também um desafio. Porquê? Porque tinha de 

«tentar explicar coisas que eles não sabiam bem o que é que era» (Act 5.3); porque «os 

miúdos põem-nos questões que nós nunca colocamos» (Act 21.2); porque «somos obrigados 

a estar sempre a ver coisas novas para lhes mostrar» (Act 21.4). Rita acompanhou uma 

turma durante os três anos e como ela diz, «é muito bom ver a evolução deles» (Act 21.8), 

«ver o que é que eles aprenderam (Act 21.9), «ver depois no fim onde é que foram, o que é 

que estão a fazer» (Act 21.10). Por tudo isto, Rita tem pena de não conseguir gerir essas 

coisas, como veremos a seguir. 

 

Os argumentos de Rita 

Utilizando uma metáfora teatral, a história que Rita nos conta desenrola-se ao longo 

de três actos. Em todos eles, Rita é a personagem principal encarnando, nos dois primeiros, 

o papel de mãe e, no último, o que ela diz ser «a parte pessoal do gosto e do trabalho» (Arg 

33.2).  

Acto I: Vir para a função pública. Rita explica-nos por que veio para a função pública: 

«o facto de ter vindo para a função pública pesou o facto de ter tido a experiência numa 

empresa privada» (Arg 17.5). Se a experiência na empresa privada foi importante para a sua 

decisão, mais importante, ainda, foi «o facto de querer ter uma família, querer ter crianças e 

aqui, parecendo que não, temos algumas vantagens que não se tem na privada» (Arg 17.6). 

Um pouco mais à frente, Rita reafirma: «Aí pesou o facto de eu querer constituir família» (Arg 

17.8). E, como se dialogasse consigo própria, conclui: «Isso não há dúvida» (Arg 18.1). As 

vantagens que Rita atribui à função pública, já foram enunciadas quando nos referimos ao 
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que opõe os dois contextos de exercício do trabalho – a empresa privada e o Instituto público 

– mas Rita, sintetiza, de uma forma precisa, os elementos que pesaram na sua decisão: 

«Mantendo o mesmo salário e tendo um horário de trabalho melhor, não olhei duas vezes ao 

vir para aqui» (Arg 18.2). A Rita, mãe em potência, toma uma primeira decisão: vir para a 

função pública. A Rita, mãe em exercício, tem de assumir uma segunda opção.  

Eu abdico é o mote para o segundo acto. Rita dispõe de uma panóplia de verbos que 

poderia utilizar, contudo, opta pelo abdicar, um termo forte, sinónimo de renunciar, de desistir 

e que denuncia a importância que esta opção tem para si. De que abdica Rita? Rita abdica 

de dar aulas. Logo no início da entrevista e depois de nos relatar os acontecimentos que 

constituem o seu percurso, conclui com ironia: «Acabaram-se as aulas e ficamos só por 

aqui» (S3.18). Ela não consegue conciliar várias actividades. «Com muita pena minha, não 

consigo gerir essas coisas» (Arg 4.1) - lamenta. Que coisas são essas que Rita não 

consegue gerir? O trabalho, o filho e as aulas são a resposta. Mas Rita tem pena, como nos 

repetirá várias vezes ao longo da entrevista, só que esta foi a sua opção, «Embora tenha 

vontade e ache que era bom para mim fazer isso [dar aulas], eu abdico» (Arg 20.2) - conta-

nos, para em seguida acrescentar - «É a minha opção» (Arg 20.3). A opção está tomada e é, 

ao que tudo indica, irreversível. No entanto, Rita faz questão de a reafirmar várias vezes ao 

longo da entrevista, quase como se pretendesse convencer-se a si própria da sua decisão. É 

porque percebemos que esta não foi uma decisão fácil, que lhe perguntamos se está 

arrependida. A resposta surge pronta e mostra, uma vez mais, que se trata de um dilema 

não totalmente resolvido: «Não estou arrependida, mas tenho pena de não o fazer» (Arg 

22.1) – diz-nos. Já quase no final da entrevista, o tema das aulas volta a ser retomado, por 

iniciativa da entrevistadora. «E o voltar à formação, quando é que isso voltará a acontecer?» 

– perguntamos-lhe. A Rita profissional tem a certeza de que isso voltará a acontecer, mas 

como a Rita-mãe fala mais alto, diz-nos: «Isso vai voltar a acontecer, se calhar só depois do 

segundo filho» (Arg 33.2) - e continua: «É a tal história, deixar os miúdos com alguém 

estranho só para estar a fazer formação, porque me dá gozo a mim, não é essa a opção» 

(Arg 33.5). «Se calhar, só mesmo depois do segundo filho ir para a escola» (Arg 33.5) – 

acrescenta. Rita faz uma pausa, e como se só nesse momento se desse conta do que esta 

decisão implica, exclama surpreendida, como se falasse consigo própria: «Mas isso é um 

interregno!» (Arg 33.5). Rita ainda só tem um filho, contudo quer ter um segundo. Esperar 

até que este segundo, que ainda não nasceu nem está em gestação, vá para a escola, é 
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muito tempo para estar sem ter uma actividade que lhe dá gozo. Rita constrói a solução 

ideal: «Se surgisse a oportunidade e se conseguisse conciliar as duas coisas, adorava» - 

começa por dizer, mas rapidamente “desce à realidade” e o sonho desfaz-se, «Mas o mais 

provável é não conseguir conciliar tudo» (Arg 33.7) - conclui7. 

O terceiro e último acto é protagonizado pela Rita profissional, a Rita da parte 

pessoal do gosto e do trabalho. Se a Rita-mãe abdica da pluriactividade, a Rita profissional 

revela-se quando fala do futuro. Impossibilitada de conciliar o trabalho com as aulas, Rita 

refugia-se na sua actividade principal e constrói cenários de futuro. «Eu acho que é muito 

importante mudar» (Arg 19.3) é a afirmação em torno da qual se organiza todo um 

argumentário sobre o futuro. Por que acha Rita que é importante mudar? «Mudar é 

importante para aprender coisas novas» (Arg 19.6) – diz-nos. Mas mudar é também 

importante, porque como referirá um pouco mais à frente: «Quando estamos sempre no 

mesmo sítio a trabalhar em determinadas áreas, com as mesmas pessoas, acho que 

adormecemos um bocadinho» (Arg 21.3). Rita não quer adormecer e repetir-nos-á esta ideia 

várias vezes, até o final da entrevista. Aliás, esta é uma das razões por que para ela é 

importante dar aulas. «Os miúdos nestas idades obrigam-nos mesmo a não estar a dormir» 

(Arg 21.4) – conta-nos. Já no que respeita ao trabalho que realiza no Instituto, Rita diz-nos 

que «às vezes, parece que as coisas começam a ficar um bocadinho adormecidas» (Arg 

24.2) e receia ficar igual às pessoas que ela e os colegas criticavam. «Nós criticávamos as 

pessoas que estavam cá, mas, às vezes, começamos a pensar se não estamos a ficar igual 

a elas» (Arg 24.6) – confidencia-nos, para em seguida, afirmar uma vez mais: «Tentamos ver 

se não adormecemos» (Arg 24.7).  

Por causa das crianças, Rita pretende continuar na função pública, mas «não quer 

estar agarrada a uma instituição» (Arg 19.3). «Não faço tensões de ficar aqui o resto da 
                                                
7 Na narrativa de Rita há um silêncio ensurdecedor, como diria o poeta. A análise estrutural não se debruça sobre os silêncios, 
sobre o que não é dito. A análise estrutural incide, exclusivamente, sobre os enunciados verbalizados pelo sujeito falante, ao 
contrário, por exemplo, da análise crítica do discurso que estuda as práticas linguístico-discursivas e a forma como elas definem, 
descrevem e delimitam o que é possível dizer e o que não é possível dizer (Pedro, 1998: 22). Não pretendemos desenvolver uma 
análise crítica do discurso desde logo, porque o nosso objecto de análise não são os discursos públicos nem o nosso objectivo é 
o de revelar o papel do discurso na produção e reprodução das relações de dominação (Caldas-Coulthard e Coulthard, 1996; 
Pedro, 1998). No entanto, no dispositivo narrativo de Rita, o silêncio relativamente ao marido é, em nosso entender, demasiado 
importante, para que o deixemos passar em claro. Por isso, socorrendo-nos do conceito de exclusão utilizado por Leeuwen 
(1998: 179-184), para analisar o significado das omissões nos discursos, não podemos deixar de nos interrogar sobre a razão 
que leva Rita a excluir o marido da sua narrativa. Se Rita não se tivesse referido ao marido, já depois da entrevista terminada, 
seríamos levados a concluir que estávamos perante uma família monoparental.  Todavia, não é esse o caso. Rita é casada e vive 
com o marido. Ela não refere o marido, porque ela assume, integralmente, a responsabilidade pelo filho que já tem e por aquele 
que há-de vir. É ela que tem de estar em casa a horas, é ela que tem de abdicar de uma actividade que lhe dá gozo e que é 
importante para ela.  À semelhança de algumas das entrevistadas de Anália Torres (2004: 67-74), licenciadas e no início do ciclo 
de vida profissional, também Rita está em standby, à espera que os filhos cresçam e possa reinvestir na actividade profissional.  
Tal como elas, Rita não desiste, mas retrai-se, interpreta a situação como se fosse seu dever sacrificar interesses e mobilização 
profissional, para se dedicar ao papel materno. 
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vida» (Arg 19.7) - afirma peremptória. Embora, mais à frente admita que: «Não tenho ainda 

uma grande necessidade de mudar» (Arg 25.9). Porquê? Porque ainda se sente bem, onde 

está; porque, como nos relata, «ainda estou a fazer coisas novas» (Arg 25.7), «estou a 

aprender coisas novas e ainda não estou completamente adormecida, aqui onde estou» (Arg 

25.8). Apesar de ainda não estar adormecida, Rita admite que esse momento há-de chegar 

até porque, diz-nos: «Eu não me vejo a estar aqui mais trinta anos no mesmo sítio» (Arg 

26.1). Mas Rita sabe também que mudar não vai ser fácil. Por isso, recua e afirma em tom 

de lamento: «Se calhar, se nunca surgir a hipótese, daqui a quarenta anos mantenho-me 

aqui e nunca saí daqui» (Arg. 26.2). Embora a vontade de mudar seja grande, Rita 

estabelece alguns requisitos, para que a mudança possa ocorrer. Tem de ser dentro da 

mesma área de trabalho embora, como nos refere: «esta área seja muito específica e não 

haja tantos empregos nesta área» (S19.4). Além de pretender trabalhar na mesma área, só 

mudará «se realmente as condições para onde eu vou forem melhores, ou seja, se me 

permitissem subir em termos de escalão» (Arg 25.1). E continua: «Porque para mudar e ficar 

no mesmo ou ter que novamente fazer um estágio, não dá» (Arg 25.2). Quando fala em 

mudar, Rita refere-se a ir para uma outra instituição. Pois, como nos explica, no Instituto é 

possível mudar e ela até já mudou três vezes, só que «aqui dentro o trabalho acaba por ser 

muito, muito igual» (Arg 28.7), «muda-se de sítio, mas continua-se no mesmo» (Arg 28.8). 

Por tudo isto, Rita afirma: «Mas para haver uma mudança radical tinha que ser para fora 

desta Instituição» (Arg 28.6). Um pouco mais à frente, volta a retomar esta ideia, agora 

exemplificando: «Se houvesse uma mudança radical, poderia ir para uma Câmara 

Municipal» (Arg 29.4). Mas Rita vai ainda mais longe e denomina a instituição onde gostaria 

de trabalhar. «A Câmara Municipal de Lisboa ou alguma coisa assim, porque continua a ter 

as áreas de cartografia e essas coisas todas, mas é um âmbito diferente» (Arg 29.5) - 

esclarece-nos. Rita gostaria de ir para uma Câmara, e em particular para a de Lisboa, 

porque as Câmaras trabalham «a um nível local e têm utilizadores diferentes, têm fins 

diferentes» (Arg 29.7). E, «para além de mudar de organização muda também as formas de 

trabalhar, os objectivos e eu acho que isso é importante» - revela-nos. Rita falou da Câmara 

de Lisboa porque sabe que tem boas condições, tem mais dinheiro e, portanto, «permite que 

as coisas não adormeçam» (Arg 30.4), mas existem outras instituições, como faz questão de 

salientar. «Existem outras instituições como o Instituto de Estradas de Portugal ou qualquer 

coisa assim do género que também faz trabalhos nestas áreas» (Arg 30.3) – exemplifica 
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para, um pouco mais à frente, pôr um ponto final neste assunto, dizendo: «Não é assim tão 

simples quanto isso» (Arg 31.6). 

 

O mundo sócio-profissional de Rita 

Rita fala-nos da suas vivências a partir da sua inscrição em dois planos de vida 

distintos: a vida familiar e a vida profissional. Esta dupla inscrição dá visibilidade a uma Rita-

mãe que subordina o projecto profissional ao projecto familiar, leia-se à maternidade. Rita 

abdica de uma segunda actividade profissional que lhe dá gozo, porque é mãe. Rita decide 

optar pela função pública, porque queria constituir família. Rita não pensa deixar a função 

pública por causa da história das crianças. 

 Rita fala, a duas vozes, das várias situações profissionais por que passou, 

estabelecendo uma oposição entre o centro público onde iniciou o seu percurso de inserção 

e o Instituto a cujo quadro pertence, e entre este último e a empresa privada. Quando se 

refere ao Centro de Investigação, é a Rita profissional que critica os trabalhos de 

investigação que realizava, que considera muito académicos e sem aplicabilidade em áreas 

de grande dimensão e o Mestrado que fez por obrigação. A este tipo de trabalho, Rita opõe o 

que realiza agora, mais prático e que abrange o território nacional. A segunda oposição 

organiza-se em torno das condições de trabalho no Instituto e na empresa privada, e é a 

Rita-mãe que lhe dá voz. Da empresa, Rita refere o mau ambiente de trabalho, mas, 

essencialmente, o ritmo puxado, a pressão do trabalho, a dificuldade em cumprir o estipulado 

na lei no que respeita aos direitos de maternidade. Quando fala do Instituto, Rita coloca a 

tónica no horário fixo, na menor pressão imposta pelo trabalho, nas regalias e nos direitos de 

que beneficia e que, no seu conjunto, facilitam o exercício da sua função de mãe. Sim, 

porque com a chegada do filho, Rita troca a pluriactividade profissional por um outro tipo de 

pluriactividade, em que as aulas que leccionava na Escola Profissional são agora 

substituídas pelas tarefas relativas ao ofício de mãe. É porque a parte da mãe fala mais alto, 

que Rita só admite voltar a leccionar quando o segundo filho, que ainda não nasceu, for para 

a escola.  

Não obstante ser este um projecto adiado, já a mudança faz parte do seu campo de 

possibilidades, ainda que sujeita ao cumprimento de alguns requisitos. No futuro, Rita quer 

mudar para não adormecer. A mudança na continuidade é possível, mas não é isso que Rita 

quer. Mudar na continuidade significa mudar de serviço. Isso já ela fez três vezes, contudo o 
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trabalho é muito igual, muda-se, mas continua-se no mesmo. Rita distingue esta mudança da 

mudança radical por que anseia. A mudança radical é, no seu dispositivo narrativo, a 

mudança de instituição, de formas de trabalho e de objectivos. É ir para uma Câmara 

Municipal, a de Lisboa, por exemplo, ou para uma outra instituição, como o Instituto de 

Estradas de Portugal. Rita sabe que esta mudança não é fácil, o número de instituições é 

reduzido, por isso tem receio de que daqui por trinta anos ainda permaneça no mesmo sítio. 

É precisamente para resistir à inércia que, por vezes, já sente assaltá-la que Rita anseia por 

voltar a dar aulas e deseja uma mudança radical. Mas enquanto ela não chega, tentamos 

não nos deixar adormecer. 
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Figura nº13 
Esquema da narrativa de Rita 
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Há muitas coisas que eu gosto de fazer 
 
Amélia é licenciada em Física Tecnológica, curso que concluiu no ano lectivo de 1996-1997, 

com catorze valores. Tem trinta e um anos, é solteira e vive com os pais. 

 

O percurso de inserção de Amélia: das experiências ao emprego de sonho 

A narrativa de Amélia desenrola-se em torno de três eixos estruturantes. Em 

resposta à pergunta inicial, a narradora enuncia, por ordem cronológica, os acontecimentos 

biográficos constitutivos do seu percurso de inserção, recorrendo a termos que reforçam a 

dimensão diacrónica do seu dispositivo narrativo. «Depois» e «entretanto» são os advérbios 

que utiliza para nos contar o seu percurso e encadear, temporalmente, as situações 

profissionais por que foi passando. Ao mesmo tempo que nos relata essas situações, Amélia 

vai apresentando alguns argumentos justificativos para as opções que deliberadamente 

tomou como, por exemplo, trocar o emprego na empresa de vendas de equipamento 

científico pelo emprego na área de investigação criminal, ou para aquelas situações que 

resultaram quer de decisões de terceiros, como a não renovação do contrato num 

estabelecimento do Ensino Politécnico, quer da conjugação de um leque variado de factores 

que impossibilitou a conclusão do Mestrado. A este primeiro eixo, que termina quando 

Amélia afirma «e pronto, não tenho assim mais nada para dizer» (§5), segue-se um segundo 

que corresponde a um aprofundamento do relato dos vários acontecimentos vividos pela 

entrevistada, na sequência de perguntas de relançamento feitas pela entrevistadora. O 

último eixo é aquele em que a narradora desvenda o mistério que deixara em suspenso logo 

no início da entrevista, quando nos diz que o emprego na empresa de venda de 

equipamentos científicos «...nem me permitia ter uma vida extra-empresa» (§3).  

 Quando terminou o curso, Amélia esteve um ano a dar aulas num estabelecimento 

do Ensino Superior. Soube que estavam a precisar de uma pessoa. Entregou o currículo e foi 

escolhida. No final do ano, o contrato não foi renovado (S1). Nesse mesmo ano, Amélia 

começou a fazer o Mestrado em Física na Faculdade onde se tinha licenciado. Começou a 

fazer, mas não acabou. Desistiu (S2). No ano seguinte, esteve num centro de explicações 

durante algum tempo (S3) e voltou a dar aulas no Ensino Superior. Só que agora dava só 

uma cadeira em part-time e não tinha hipótese de ficar. Estava a substituir uma pessoa que 

voltaria no ano seguinte (S4). Como sabia que aquilo não ia dar em nada, quando viu um 

anúncio no jornal, Amélia respondeu. Foi escolhida e começou a trabalhar numa empresa de 
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vendas de equipamentos científicos. Era efectiva, a empresa pagava bem, mas não era 

aquilo que Amélia gostava de fazer. Esteve nessa empresa cerca de seis meses (S5). Saiu 

quando foi chamada para a Polícia. Amélia já tinha concorrido um ano antes. Fez várias 

provas e quando foi chamada nem hesitou ou não fosse este o seu emprego de sonho. 

Amélia é efectiva e está integrada na área de falsificação de documentos (S6). Como se trata 

de uma ciência que está em constante evolução e é preciso estar actualizado, Amélia já teve 

formação quer em Portugal quer no estrangeiro (S7). Quanto ao futuro, em princípio, vai 

continuar na mesma Instituição. Amélia é efectiva, tem estabilidade e, principalmente, gosta 

daquilo que faz. Como também gosta muito de escrever, vai continuar a fazê-lo. Amélia não 

põe de parte a hipótese de poder voltar a fazer uma formação pós-graduada, mas agora para 

valorização pessoal. Talvez relacionada com a imagem... Talvez relacionada com línguas... 

(S8).  

Mal termina o curso, Amélia vai dar aulas para um estabelecimento do Ensino 

Politécnico. «Soube, através de uma pessoa que estava ligada à instituição que estavam a 

precisar de um docente para aquela área» (S6.1) – conta-nos. Aquela área era a área de 

Engenharia Mecânica. Amélia entregou o currículo. «Na altura» - prossegue - «a área era 

nova e apareceram mais pessoas, mas pronto, escolheram-me a mim» (S6.3). Amélia foi a 

escolhida e durante esse ano lectivo leccionou duas cadeiras. «Depois saí» (S1.3) - afirma. 

Embora não lamente a saída, o que é um facto é que ela não foi inteiramente voluntária; 

«Aquilo são contratos de um ano que podem ou não ser renovados» (S 1.4) – explica-nos. 

«O meu não foi renovado» (S2.1) – declara. Como veremos mais à frente, Amélia 

incompatibilizou-se com a pessoa responsável pelas cadeiras. Esta foi, como ela diz, «uma 

experiência muito má»(S 9.1).  

No mesmo ano em que foi docente do Ensino Superior, Amélia inscreveu-se também 

no Mestrado de Física, na Faculdade de Ciências. Era a primeira vez que aquele Mestrado 

abria e «dado que eu não sabia muito bem qual ia ser o meu percurso, resolvi que era um 

investimento que estava a fazer ali» (S12.2). Amélia começou a fazer o Mestrado, mas não 

acabou; «Desisti, porque o Mestrado em Física na Faculdade de Ciências foi cancelado» (S 

2.4) – informa-nos. No primeiro ano, Amélia fez metade das cadeiras; «Fiz o primeiro 

semestre todo» (S13.5) – conta. As do segundo semestre deixou para o ano seguinte. Não 

podia ir às aulas. Porquê? Porque, como nos explica: «Eu dava aulas das nove às onze da 

manhã e tinha novamente aulas das nove às onze da noite» (S 13.2). Um horário destes não 
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seria certamente impeditivo da sua ida às aulas, não fosse a atitude do Coordenador das 

cadeiras. «Dado que a pessoa que estava a orientar aquele grupo de cadeiras exigia a nossa 

permanência no local...» (S13.3) – acrescenta. A permanência, como Amélia diz, fez com 

que deixasse as cadeiras do segundo semestre para fazer no ano seguinte. Só que, como 

nos explica um pouco mais à frente: «No ano seguinte, o Mestrado não funcionou naquela 

área» (S13.8). No entanto, como podia fazer créditos noutros Mestrados foi fazendo as 

cadeiras que abriam. Fez isso mais ou menos durante dois anos. Fez muitas cadeiras, até 

fez cadeiras a mais, mas não fez uma que era obrigatória. Como se tudo isto não bastasse, a 

sua entrada na Polícia foi o acontecimento biográfico que a conduz a tomar a decisão 

definitiva: desistir do Mestrado. «Entretanto, pronto, vim para aqui e aqui seria impensável, 

com tanta coisa para aprender e a ter de estudar tanta coisa nova, estar a manter duas 

actividades de estudo ao mesmo tempo» (S13.9) – conta-nos. «Hoje seria diferente» (Arg 

13.9) – confessa. «Mas pronto» - afirma resignada - «há coisas que se vão impondo na 

nossa vida e que não somos nós que escolhemos» (Arg 13.11).  

Antes de entrar para a Polícia, Amélia ainda leccionou uma cadeira num outro 

estabelecimento do Ensino Politécnico. «Mas isso» - diz-nos - «foi só um part-time e não 

tinha hipótese de ficar» (S3.2). Mais à frente, Amélia explica-nos porquê. «Eu sabia que 

aquilo no Politécnico não ia dar em nada» (S10.1) – afirma, para em seguida acrescentar - 

«Eu estava a substituir uma pessoa que ia voltar» (S10.2). Apesar de fugaz, e ao contrário 

da sua passagem pelo outro estabelecimento de ensino, agora Amélia faz uma avaliação 

positiva da actividade docente que desenvolveu. «Essa foi uma boa experiência» - declara 

assertiva - «mas sem qualquer chance de continuar» (S9.7) - acrescenta.  

Como a continuidade como docente naquela escola lhe estava vedada, Amélia 

respondeu a um anúncio que viu no jornal, «Vi um anúncio no jornal, respondi, fui escolhida 

e comecei a trabalhar lá» (S10.3). Lá corresponde a uma empresa de vendas de 

equipamentos científicos. A descrição que Amélia faz da sua relação contratual dificilmente 

podia ser melhor, «A empresa dava-me boas condições, pois entrei logo como efectiva» 

(S3.7) – começa por dizer. «Portanto, a empresa pagava-me bem» (S3.9) – prossegue. 

«Dava-me condições» (S 3.10) – aduz. Mas havia um senão... «Só que era aquela coisa, 

tinha que viajar, sistematicamente, todas as semanas para fora» (S3.11). Não é que Amélia 

não goste de viajar. Nada disso. Ela não gostava era de andar sempre de um lado para o 

outro... Por isso, apesar de nos garantir que «o trabalho em si era muito interessante, era 
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agradável» (S10.4) e que «foi muito interessante como experiência» (S10.5), Amélia 

acrescenta, sem hesitar: «mas não era aquilo que eu gostaria de fazer» (S10.6). O que 

Amélia gostava era de ir trabalhar para a Polícia.  

Um ano antes, vira um anúncio para a Polícia e tinha concorrido. Quando foi 

chamada, aceitou até porque, como nos afiança: «Isto sempre foi um sonho para mim, o vir 

trabalhar para aqui» (S3.13). Amélia entrou com um contrato de provimento e, ao fim de um 

ano, passou a efectiva. «E pronto» - diz-nos - «já cá estou há dois anos e quatro meses» 

(S4.4). Foi integrada na área de falsificação de documentos e, antecipando-se à nossa 

pergunta, Amélia explica-nos, pormenorizadamente, em que consiste o seu trabalho: «Aquilo 

que nós fazemos é pesquisa de violações e falsificações, contrafacção de documentos» 

(S5.2) – esclarece-nos. Concretamente, ela faz análise de documentos. Uma vez mais, 

Amélia não espera pela pergunta para nos dizer em que consiste exactamente o seu 

trabalho. «Essa análise de documentos abrange todo o tipo de documentação, desde 

cheques a bilhetes de identidade e passaportes, certidões, tudo e mais alguma coisa» (S5.6) 

– esclarece. «O que se pretende é ver se são contrafeitos, ou seja, se são falsificados de 

raiz, se são falsificados por viciação, rasuras, por exemplo, ou violados por substituição de 

fotografia» (S5.7) – conclui. Amélia já teve muita formação, «mesmo no estrangeiro, com 

laboratórios de outros países» (S17.2). A formação é um elemento indispensável para o 

trabalho que desenvolve. A razão, essa, é-nos dada a conhecer num registo que oscila entre 

a ironia e o desalento: «Nós limitamo-nos a andar atrás dos falsários e os falsários fazem 

cada vez mais e melhor, sobretudo mais e também muito melhor» (S17.3) – elucida-nos para 

em seguida acrescentar - «Portanto, é uma coisa que está em evolução constante e nós 

precisamos de nos manter a par» (S17.4).   

 Amélia faz-nos um relato conciso e datado dos vários episódios que constituem o seu 

percurso de inserção. Com a sua narrativa, leva-nos das aulas que deu no primeiro 

estabelecimento do Ensino Superior, que qualifica como uma experiência muito má, às aulas 

em part-time numa outra escola do Ensino Politécnico, essas sim uma boa experiência, e à 

incursão rápida nas explicações. Faz-nos passar pelo Mestrado de que desistiu, e pela 

empresa de vendas de equipamentos científicos, uma boa experiência, mas que abandona 

para realizar um sonho. Na sua narrativa, Amélia opõe o emprego de sonho a todas as 

outras actividades profissionais que exerceu anteriormente e que apelida de experiências. E 

ao fazê-lo, está a dar-nos as informações necessárias para construir a relação de disjunção 
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que estrutura o seu discurso em torno dos episódios que constituem o seu percurso de 

inserção. As situações profissionais são assim divididas em duas realidades distintas: as 

experiências e o emprego na Polícia, a que ela se refere como um sonho. Mas, por que 

razão estabelece, Amélia, esta disjunção? Por que utiliza ela a palavra experiência? Uma 

primeira razão parece residir na curta duração destas situações, quando comparada com a 

do emprego actual, onde está há dois anos e quatro meses, e onde pretende continuar. 

Amélia foi docente, primeiro durante um ano lectivo, depois durante um semestre; foi 

explicadora durante um ou dois meses e foi vendedora de equipamentos científicos durante 

seis meses. A dimensão tempo surge, assim, como um aspecto intrinsecamente ligado à 

ideia de experiência, tal como ela é utilizada no dispositivo narrativo de Amélia. Mas há uma 

frase que lança uma outra luz sobre o papel que as várias situações profissionais 

desempenham no seu percurso; «Quando vi o concurso, era disso que estava à espera» 

(Arg 14.5), afirma. Amélia tinha um sonho: vir para a Polícia. Esse sonho foi alimentado pelos 

documentários de que diz ser uma grande consumidora e pela ideia de «pôr a Ciência ao 

serviço da Justiça» (Arg 4.4), e só estava à espera de uma oportunidade para o realizar. O 

concurso foi “a” oportunidade; os empregos anteriores foram situações transitórias, 

experiências, enquanto aguardava... Se as experiências a que Amélia se refere quando fala 

das situações profissionais por que passou podem ser sinónimo de situações transitórias, 

com uma duração temporal reduzida, para compreender a distinção que ela estabelece entre 

boas e más experiências, temos de fazer entrar em cena as personagens da narrativa, pois, 

é através das suas acções e do tipo de relacionamento que com elas estabelece, que estes 

atributos são mencionados.  

 

Os actuantes da narrativa de Amélia 

Um dos actuantes principais da narrativa de Amélia são os professores do 

Departamento onde leccionou pela primeira vez e a quem ela nunca se refere como colegas, 

como se, através do uso do vocábulo professores, procurasse marcar as diferenças que a 

separam deles. O termo colega, apenas é utilizado quando fala de uma outra professora, 

com quem partilhou a má experiência de ser docente naquele Departamento. Amélia 

descreve esses professores a partir de dois predicados físicos: a idade e o sexo. Começa 

por afirmar que «a média de idades dos professores era de sessenta e alguns anos» (Act 

7.2), para um pouco mais à frente acrescentar: «Estar num Departamento em que os 
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professores, noventa e nove por cento são homens, não é fácil» (Act 8.2). Por que razão nos 

traça Amélia o retrato físico destas personagens? Por um lado, porque ao fazê-lo está a 

marcar as diferenças irredutíveis que a separam desses professores: eles são velhos, ela é 

nova; eles são homens, ela é mulher. Eles são a antítese de si própria. Por outro lado, com 

esta descrição Amélia está a construir as personagens que vão dar corpo a uma das tramas 

da intriga: «Eu senti discriminação em termos de... de discriminação sexual» (Arg 8.1). Mas 

este é um tema com o qual Amélia não se sente à-vontade. Amélia hesita à procura das 

palavras certas e as frases ficam em suspenso: «É uma discriminação...» (Arg 8.3), «é uma 

discriminação que se faz...» (Arg 8.4), «eu não sei explicar bem, mas era do género...» (Arg 

8.5), «eu não consigo explicar, acho que só vivendo a situação» (Arg 8.6). Apesar de todas 

estas hesitações, acaba por nos explicar em que consistia essa discriminação. Ela residia na 

atitude paternalista e no descrédito que davam às suas opiniões e às da colega; «Tinha a ver 

com situações de paternalismo, com situações de outros professores mais velhos para 

comigo e para com a minha colega» (Act 8.3) – acaba por explicar. «Acho que tinha a ver 

com o descrédito que davam às nossas opiniões» (Act 8.4) - acrescenta. Depois desta 

explicação, Amélia coloca um ponto final no assunto afirmando: «Eu prefiro não falar mais 

nisto» (Arg 8.9). Não se trata, contudo, de um ponto final parágrafo. Amélia voltará a 

reintroduzir o tema da discriminação, um pouco mais à frente, quando nos falar da divisão 

sexual do trabalho na Polícia, mas sobre esta nova abordagem deter-nos-emos mais 

adiante. 

 Não é só a propósito da discriminação que Amélia se refere aos professores do 

Departamento, em geral, e à «pessoa que estava a orientar o grupo de cadeiras» (Act 13.1), 

em particular; «Era muito rigor, por exemplo, para comigo... para com a minha parte e pouco 

rigor para com os alunos» (Act 7.3) – conta-nos. Em torno desta ideia de rigor, Amélia 

estabelece uma diferença entre a atitude para com ela e para com os alunos. Em que 

consistia exactamente esta diferença? A ela, que dava aulas das nove às onze da manhã e 

tinha novamente cadeiras, aulas das nove às onze da noite, era exigida a permanência no 

local. Quanto aos alunos «não se podia maltratar os alunos, em ternos de notas» (Act 7.5) e 

exemplica: «E se, por exemplo, o professor tinha patamares de exigências maiores do que 

aqueles a que eles estavam habituados, tinha problemas» (Act 7.6). Ela teve problemas. Se 

foi com os alunos ou com os professores do Departamento não sabemos. Sabemos apenas, 

ainda que indirectamente, a razão: «Eu tive problemas, porque os exames muitas das vezes 
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repetiam-se de ano para ano e só mudavam as datas e coisas do género» (Arg 7.3). Esta 

prática, que Amélia terá, provavelmente, repudiado e que lhe trouxe problemas, é utilizada 

para estabelecer uma outra relação de disjunção entre os professores – os bons 

profissionais e os maus profissionais. No entanto, ela não tem a certeza que no 

Departamento em que estava inserida, a primeira categoria esteja representada, deixando 

mesmo um enigma no ar: «Não digo que não haja bons profissionais, mas quer dizer, assisti 

a coisas que não passam pela cabeça de ninguém …» (Act 7.9). Por tudo isto, Amélia diz-

nos que foi uma experiência, não apenas má, mas muito má e que a não renovação do 

contrato, «foi a melhor coisa que me poderia ter acontecido» (Arg 7.1). 

 A colega de Amélia neste estabelecimento de ensino é uma outra personagem da 

narrativa. Embora não se trate de um personagem central, a sua entrada em cena é 

essencial para corroborar as razões que contribuem para que a docência nesta escola seja 

considerada uma experiência muito má. Tal como Amélia, também a colega foi discriminada, 

daí que ela utilize a primeira pessoa do plural para se referir às atitudes paternalistas de que 

ambas foram alvo, e recorra ao adjectivo possessivo nossas, quando fala do «descrédito que 

davam às nossas opiniões». E, tal como Amélia, também a colega saiu. Só que a colega 

«entrou depois de mim e saiu antes de mim» (Act 7.9). Porquê? A resposta surge 

imediatamente a seguir e não deixa qualquer margem para dúvida: «Saiu antes de mim, 

porque a incompatibilidade dela foi ainda maior» (Act 7.10). Amélia não tinha ainda utilizado 

o termo incompatibilidade para caracterizar a sua experiência, mas ao introduzi-lo no seu 

dispositivo discursivo ela está, uma vez mais, a colocar a tónica nas pessoas, pois é com 

pessoas que nós nos incompatibilizamos. 

 Um outro actuante colectivo são os alunos, e é por causa dos alunos que Amélia 

associa o qualificativo boa à experiência no Politécnico. Amélia compara estes alunos com 

os que teve no ano anterior. A oposição que estabelece entre uns e outros organiza-se em 

torno de dois eixos semânticos: o poder e o trabalho que realizam. No primeiro caso, a 

relação de disjunção reporta-se a uma realidade enunciada - «os alunos tinham sempre 

razão... têm um peso enorme no X» (Act. 7.5) e uma outra, não enunciada, quando se refere 

ao corpo discente do Politécnico, mas que podemos formular nos seguintes termos: os 

alunos não tinham sempre razão nem tinham um peso enorme no Politécnico. Quando fala 

do trabalho dos alunos, Amélia opõe ao facilitismo que encontrou no primeiro 

estabelecimento em que leccionou - «todo aquele facilitismo com que me deparei 
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relativamente aos alunos que passavam de qualquer maneira» (Act 9.3) - o trabalho dos 

alunos do Politécnico - «os alunos de lá trabalham» (Act 9.4), «aqueles que eu tive, era uma 

turma pequena, mas trabalhavam muito e trabalhavam bem» (Act 9.5). É precisamente com 

base nestas diferenças que Amélia concluiu que «essa [Politécnico] foi uma boa 

experiência» (Arg 9.7). 

 A razão pela qual Amélia define o trabalho na empresa de venda de equipamentos 

científicos como uma boa experiência reside, uma vez mais, nas pessoas. Actuantes 

secundários na sua narrativa, estas pessoas são entidades indefinidas. Na verdade, não 

sabemos se Amélia se refere aos colegas de trabalho, aos clientes ou a ambos. Sabemos, 

isso sim, que «gostei muito das pessoas» (Act 10.1), que «eu sempre gostei de lidar com 

pessoas» (Act 10.2) e que «foi uma boa experiência» (Arg 10.3). Aliás, Amélia faz, ao longo 

da sua narrativa, várias referências às pessoas que surgem neste contexto como actuantes 

indeterminados, não nomeados, como diria Barthes (1999), das acções que nos relata.  

Quando se refere à importância que a escrita assume na sua vida e ao dilema com 

que se debate – publicar ou continuar a escrever para si própria – Amélia faz entrar em cena 

«pessoas que estão ligadas ao meio». Tal como no caso anterior não sabemos exactamente 

quem são. Serão escritores como ela? Serão editores? Desconhecemos, porque Amélia 

nada nos diz sobre o seu estatuto. No entanto, o papel que desempenham na intriga é claro. 

Eles são a voz que defende uma das alternativas em confronto: «Entretanto, conheci 

pessoas que estão ligadas ao meio que acham que eu devo continuar e que devo publicar» 

(Act 18.5).  

 Os técnicos da balística são uma outra personagem colectiva da história que Amélia 

nos conta. A sua entrada em cena ocorre quando a narradora reintroduz o tema da 

discriminação, a propósito do facto de não ter sido integrada na balística: «Achei que fazia 

mais sentido ir para balística, se bem que para balística eles preferem homens» (Arg 15.3) –

diz-nos, acrescentando em seguida: «Já houve mulheres, mas não é por uma questão de 

discriminação a esse nível» (Arg 15.4). «É um pouco, mas não é» (Arg 15.5). Uma vez mais, 

Amélia hesita sobre a questão da discriminação. Neste caso, ela resolve esta hesitação 

descrevendo as condições de trabalho dos técnicos dando, ainda que, implicitamente, a 

entender que as mulheres não têm as aptidões físicas necessárias para executar esse 

trabalho: «quem está, os técnicos, as pessoas que estão na balística têm que disparar armas 

de grande calibre e essas armas... Eu pensava que é fácil disparar, mas não é nada fácil, 
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implica um desgaste físico muito grande» (§15). Portanto, se por um lado há discriminação, 

porque as mulheres não vão para a balística, por outro lado, essa discriminação é justificada 

por Amélia, com base no esforço físico que o trabalho nesta secção exige: as armas são de 

grande calibre e eles têm de disparar muitas vezes. Para reforçar esta última ideia, Amélia 

recorre a uma outra comparação não entre homens e mulheres, como anteriormente, mas 

entre os técnicos da balística e os agentes: «Eles disparam muito mais do que os agentes e 

não disparam para matar ninguém» (Act 15.3) - declara peremptória.  

 O último actuante da narrativa é Amélia. Amélia tanto é uma personagem singular, 

um eu reflexivo, que na relação dialéctica entre rememorização e antecipação8 reflecte sobre 

as experiências passadas e os futuros possíveis, como um protagonista colectivo que se 

exprime através do pronome pessoal nós. A primeira pessoa do plural é a forma gramatical 

que Amélia utiliza quando nos conta a discriminação sexual de que ela e a colega foram alvo 

por parte dos professores do Departamento; quando nos fala da formação contínua na 

Polícia - «E, nós temos muita formação (...)» (Act 17.1), «nós limitamo-nos a andar atrás dos 

falsários e os falsários fazem cada vez mais e melhor, sobretudo mais e também melhor (Act 

17.2), «portanto é uma coisa que está em constante evolução e nós precisamos de nos 

manter a par »(Act 17.2); quando descreve o conteúdo do trabalho que executa - «aquilo que 

nós fazemos é pesquisa de violações e falsificações, contrafacção de documentos» (Act 5.1), 

«nós aqui temos de fazer investigação para realizarmos os exames» (Act 17.6), «fazemos 

também investigação a nível científico, aqui.» (Act 17.7); ou ainda, quando numa afirmação 

de uma identidade profissional, dá nome ao “nós” - «Nós somos investigadores» (Act 17.8). 

  Em vários momentos da narrativa, Amélia fala de si como se de um outro se tratasse. 

Interroga-se, questiona-se, debate consigo própria as vantagens e os inconvenientes de 

alguns planos de vida9. Todos os episódios que integram o seu percurso são, de alguma 

forma, objecto desta atitude reflexiva, através da qual Amélia se expõe e dá a conhecer nuns 

casos as suas dúvidas, noutros as suas certezas. Fazendo uma espécie de balanço sobre a 

sua primeira experiência profissional, Amélia assume as duas posturas: «Acho que, se 

calhar, precisava de passar por ela [a experiência muito má] para crescer como pessoa» (Act 

9.1) - diz-nos . A esta dúvida, contrapõe Amélia a certeza de uma outra atitude, de um outro 

comportamento. Referindo-se à obrigatoriedade de permanência no estabelecimento de 

                                                
8 Ricoeur (1990: 191) defende que as histórias de vida têm subjacente uma relação dialéctica entre a rememorização 
(remémoration) do percurso de vida, das experiências vividas e a antecipação do futuro. 
9 Este termo é utilizado por Ricoeur (1990: 186) para designar as vastas unidades práticas que nós designamos como vida 
profissional, vida familiar, vida dos tempos livres, etc..  
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ensino durante todo o dia, afirma com firmeza: «Hoje eu teria sido mais combativa, nesse 

aspecto» (Act 13.2), «mas na altura não sabia, porque era a minha primeira experiência» 

(Act 13.3). A mesma firmeza está presente, quando enuncia as razões por que trocou o 

emprego na empresa de vendas pela Polícia Judiciária - «Eu pensei que em termos futuros 

não era uma coisa que me daria uma grande estabilidade, apesar de estar efectiva» (Act 3.1) 

– as que presidiram à sua inscrição no Mestrado - «E dado que eu não sabia muito bem qual 

ia ser o meu percurso, resolvi que era um investimento que eu estava ali a fazer» (Act. 12.1) 

- ou ainda quando rejeita liminarmente a hipótese, por nós colocada, de vir a ser escritora a 

tempo inteiro - «Não. Acho que seria contraproducente» (Arg 19.1). As dúvidas surgem 

quando Amélia dialoga consigo própria acerca do futuro extra-profissional: «Não sei se irei 

publicar ou não» (Act 18.5), «há muitas coisas que eu gosto de fazer... não sei» (Act 21.5). 

 

Os argumentos de Amélia 

É no final da entrevista que Amélia nos dá a chave que permite compreender toda a 

sua narrativa; «Há muitas coisas que eu gosto fazer» (Arg 21.10) - afirma à laia de 

conclusão. Relida à luz desta afirmação, a história que Amélia nos conta é construída por 

forma a corroborar esta ideia. Os acontecimentos que relata, os argumentos que desenvolve 

alimentam uma linha de concordância narrativa10 que se começa a desenhar logo no início 

da entrevista. Mas que muitas coisas são essas que Amélia gosta de fazer? Do ponto de 

vista profissional, o relato que nos faz do seu percurso tem como característica a 

diversidade. Amélia foi professora, foi explicadora, foi vendedora e é, actualmente, 

investigadora na Polícia. É esta mesma ideia de diversidade que encontramos quando 

Amélia nos fala dos trabalhos possíveis no interior da Polícia e da razão por que gosta 

daquele que executa. Ela foi integrada na área de falsificação de documentos que «é a área 

de que eu gosto» (Arg 15.1). Por que razão gosta Amélia dessa área? A resposta é clara e 

não deixa margem para dúvidas: «Eu aqui tenho uma diversidade muito grande naquilo que 

faço, não me canso a fazer uma coisa» (Arg 16.1) - afirma. Não é que não existam outras 

                                                
10 Ricoeur (1990: 175) defende que a identidade narrativa que se constrói através da história que é contada resulta de uma 
dialéctica que se estabelece entre a personagem e a intriga. No entanto, esta identidade é caracterizada por uma concorrência 
entre uma exigência de concordância, entendida como o princípio de ordem que preside ao agenciamento dos factos (p. 168), e 
a admissão das discordâncias, dos revezes da fortuna que colocam em perigo essa mesma identidade (p. 168). Assim, a 
identidade narrativa resulta da dialéctica entre uma linha de concordância através da qual a personagem enfatiza a singularidade 
da sua unidade da sua vida e uma linha de discordância que ameaça essa singularidade, através dos acontecimentos e 
acidentes inesperados. A síntese concordância-discordância que a personagem elabora através da narrativa faz com que a 
contingência do acontecimento vivido seja incorporado numa perspectiva retroactiva da história de vida, através da qual o 
imprevisto se transforma em destino (p. 175). 
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áreas interessantes e dá um exemplo: «Há outra área que é interessante, que é a área da 

física, que basicamente é a comparação de fibras e de tecidos e a análise de fibras e de 

tecidos, só que mesmo assim não é tão interessante» (Arg 16.1). Já em relação à área da 

balística, onde ela achava que a sua presença fazia mais sentido, a sua opinião é diferente. 

Quando se refere ao conteúdo de trabalho nessa área, as suas palavras são as seguintes: 

«é um trabalho muito monótono» (Arg 15.9), «eles fazem a comparação de balas» (Arg 

15.9). Em torno do conteúdo do trabalho giram assim duas ideias antagónicas. Ao trabalho 

interessante, sinónimo de diversificado como o que ela realiza, opõe-se o trabalho monótono 

como aquele que é executado pelos técnicos da balística.  

Como gosta de fazer muitas coisas, a vida de Amélia não se esgota na vida 

profissional. Ela abre-nos, lentamente, a porta para uma outra dimensão da sua vida, logo no 

início da entrevista. Referindo-se ao emprego na empresa de vendas de material científico, 

Amélia começa por dizer que aquele emprego, «em termos de futuro não era uma coisa que 

me daria grande estabilidade, apesar de ser efectiva» (Arg 3.3). Amélia tinha uma relação 

contratual que lhe assegurava a estabilidade de emprego. Ela até era efectiva, mas não era 

esse o tipo de estabilidade que a atraia. Amélia queria estabilidade para a sua vida pessoal; 

«Não me daria estabilidade para a minha vida pessoal» (Arg 3.4) – declara, para em seguida 

acrescentar - «nem me permitia ter uma vida extra-empresa» (Arg 3.5). Amélia deixa um 

enigma no ar, enigma esse que só será desvendado já quase no fim da entrevista. Que vida 

extra-empresa é esta a que se refere? A escrita é a resposta a esta pergunta.  

O tema da escrita é introduzido de rompante pela narradora, quando nos fala dos 

seus projectos. «Depois há muitas coisas que eu gosto de fazer e que gostarei de continuar 

a fazer» (Arg 17.3) - começa por afirmar, para em seguida dizer - «gosto muito de escrever e 

creio que vou continuar a escrever» (Arg 17.4). Para Amélia, a escrita é mais do que um 

passatempo, como faz questão de sublinhar: «A escrita não é só um hobby para mim» (Arg 

18.1). Ela é uma componente importante da sua vida. A escrita acompanha-a desde miúda, 

desde os tempos em que publicava no DNJovem. Primeiro, começou por escrever só para 

ela; «Começou por ser uma coisa que fazia só para mim» (Arg 18.2) – explica-nos. «Depois» 

- prossegue - «quando eu era miúda, comecei a mandar para o DNJovem, comecei a 

mandar regularmente e, nessa altura, faziam muito boas críticas e tive bastante prémios» 

(Arg 18.3). «Foi uma coisa que começou bem» (Arg 18.4) – afirma com orgulho. Ao contrário 

da sua vida profissional que começou mal, a escrita foi uma coisa que começou bem. 
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Quando a idade passou, Amélia voltou a escrever só para si. A escrita é para ela, uma 

catarse, um exorcismo; «Para mim escrever é uma catarse, uma maneira de pôr...» (Arg 

19.2) – confidencia-nos. «É um exorcismo que eu estou a fazer de coisas que sinto, as 

minhas revoltas, as minhas alegrias e as minhas tristezas» (Arg 19.3) - aduz. É precisamente 

devido à dimensão intimista que caracteriza o seu acto de escrever que Amélia recusa 

liminarmente fazer da escrita a sua actividade principal; «Acho que seria contraproducente» 

(arg 19.1), é o seu primeiro argumento, mas não o único. Um pouco mais à frente deixa uma 

frase misteriosa no ar: «e fazer disso [da escrita] uma coisa a tempo inteiro...» (Arg 19.4). O 

que quer Amélia dizer? Que a escrita, tal como ela a faz, exige uma grande disponibilidade 

emocional? Isso já ela nos disse. Que ser escritora a tempo inteiro não lhe permitiria fazer as 

outras coisas de que gosta? Talvez. Este acontecimento fictício introduz, no dispositivo 

narrativo de Amélia, uma linha de discordância que ameaça pôr em perigo a coerência da 

história que nos é contada. Consciente deste facto, Amélia anula o efeito dissonante desta 

hipótese, rejeitando ser escritora a tempo inteiro, e restabelece a linha de concordância na 

sua narrativa.  

Embora exclua a hipótese de vir a ser escritora a tempo inteiro, Amélia admite poder 

vir a publicar, mas debate-se com um dilema. As pessoas do meio acham que ela deve 

continuar e publicar, contudo ela não sabe o que irá fazer. Porque hesita Amélia, quando já 

viu os seus textos publicados e teve bastantes prémios, quando tem o aval das pessoas do 

meio e, como ela própria diz, «eu até tenho muita facilidade em escrever» (Arg. 18.4)? As 

razões são várias. Publicar «exige um esforço de tempo muito grande e uma disponibilidade 

emocional, porque as coisas nem sempre saem como nós queremos» (Arg 18.3) - esclarece-

nos. E acrescenta: «o problema é ter disponibilidade emocional para me ir sentar em frente a 

um computador» (Arg 18.5) Mas será apenas este o problema?11. Estamos em crer que não. 

Se não, porque desenvolve Amélia uma argumentação implacável sobre a sua pessoa, ainda 

que não se lhe refira directamente? A escrita permite a Amélia fazer várias coisas ao mesmo 

tempo, pois, como ela nos diz, uma vez mais: «Eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo 

tempo, não gosto de me cingir apenas a uma coisa» (Arg 19.8). Por isso, ela não admite a 

                                                
11 Impõe-se um esclarecimento quanto ao estatuto desta pergunta no quadro da análise que desenvolvemos. Com ela não 
estamos à procura de uma verdade, pois tal verdade não existe. As palavras trocadas guardam sempre o seu mistério, por maior 
que seja o rigor da análise que se aplica, referem Demazière e Dubar (1997: 138). E, se por um lado é totalmente impossível 
fazer uma análise absolutamente objectiva da linguagem humana, como defendem os mesmo autores, por outro, uma tal postura 
é totalmente desprovida de sentido. Interpretar um texto, defende Barthes (1999: 13-19), não é dar-lhe um sentido, é apreciar o 
plural de que ele é feito. Por isso, não existe nem uma verdade nem uma legalidade do texto. Assim, a pergunta que colocamos é 
um artifício retórico de que nos socorremos na busca dos sentidos do texto. 
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hipótese de vir a ser escritora a tempo inteiro. Como gosta de fazer várias coisas, dizem-lhe 

que ela tem jeito para muita coisa, só que para Amélia isso é uma maldição: «Eu costumo 

dizer, quando dizem “tens jeito para muita coisa”, eu costumo dizer que isso é uma maldição, 

não é uma benção» (Arg 19.5). Porque é que para Amélia ter jeito para muita coisa é uma 

maldição? A resposta a esta pergunta mobiliza um conjunto de argumentos através dos 

quais compara os que têm jeito para muita coisa com aqueles que têm um jeito muito 

definido. O saldo deste balanço é claramente desfavorável ao primeiro grupo: «Porque são 

aqueles que nascem com uma ocupação muito definida e com um jeito muito definido para 

uma coisa que são extremamente bons naquilo que fazem e só sabem fazer aquilo. E 

quando se nasce assim tem-se boas notas a tudo. E se têm jeito para muita coisa, as 

pessoas caem no risco de serem medíocres a muita coisa e boas em nenhuma (§19)». Será 

este o caso de Amélia? Talvez. E talvez por isso, ela afirme: «Portanto, eu encaro a escrita 

como uma coisa que me dá estabilidade emocional para eu levar a minha vida. Agora o resto 

...»(Arg 19.6). É como se Amélia acabasse por resolver o dilema. Entre publicar e continuar a 

escrever para si, Amélia parece optar pela segunda alternativa, porque quanto ao resto...  

 Apesar da importância que a escrita tem na vida de Amélia, ou por isso mesmo, ela 

recusa vir a fazer uma pós-graduação que envolva teorizar sobre o acto de escrever. 

Porquê? Porque «a escrita, eu acho que é uma coisa que não vale a pena teorizar muito, 

porque as pessoas não precisam...» (Arg 21.1) – defende Amélia. Não que discorde do 

estudo da Literatura, mas para ela o que acha essencial é escrever e ler. Aliás, para ela «não 

faz sentido estudar a forma, a sintaxe, a maneira de escrever de uma pessoa... não faz 

sentido para mim» (Arg. 21.6), isso «acaba por ser um comportamento um bocado estéril, e 

não é isso que eu quero para mim» (Arg 21.8). O que quer então Amélia? Talvez uma pós-

graduação relacionada com a imagem, talvez em línguas - «eu gosto muito de Línguas 

também» (Arg 21.1). «Portanto» - conclui - «como há muitas coisas que eu gosto de fazer... 

não sei» (Arg 21.10).  

 

O mundo sócio-profissional de Amélia 

A clivagem nuclear, aquela em torno da qual se organiza a narrativa de Amélia é a 

que divide o seu mundo em duas dimensões: a vida profissional e a vida extra-empresa. 

Quando nos fala da sua vida profissional, Amélia evoca as várias situações profissionais por 

que passou e o Mestrado em Física, área directamente relacionada com a sua formação de 
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base, mas que não concluiu. Amélia teve várias profissões enquanto esperava a 

oportunidade para realizar o seu sonho: entrar para a Polícia. Esta espera foi preenchida 

com experiências. No entanto, estas experiências não têm todas a mesma valência simbólica 

no dispositivo narrativo de Amélia. Ela opõe às experiências boas - o emprego na empresa 

de vendas de material científico e a docência no Politécnico - a experiência muito má no 

primeiro estabelecimento do Ensino Superior em que leccionou. Os adjectivos que Amélia 

utiliza, para qualificar as suas experiências, decorrem directamente do comportamento e das 

atitudes das pessoas com quem interage no contexto de trabalho. Amélia gostava das 

pessoas na empresa de vendas assim como gostava dos alunos do Politécnico que 

trabalhavam muito e bem. Já em relação ao outro estabelecimento do Ensino Superior a sua 

opinião é diferente. Os professores faziam discriminação sexual e os alunos passavam de 

qualquer maneira. 

 A entrada para a Polícia é, simultaneamente, a concretização de um sonho e a 

obtenção de um emprego que lhe garante a qualidade de vida por que anseia. Na Polícia, 

onde pretende continuar, Amélia tem um trabalho interessante na área de falsificação de 

documentos, ao contrário do que aconteceria se tivesse sido integrada na de balística ou 

mesmo na de física, áreas onde o trabalho é monótono e não é tão interessante. O que 

distingue o trabalho interessante que realiza dos outros é, por um lado, o acesso à formação 

contínua e, por outro, a diversidade naquilo que faz. Sim, porque Amélia gosta de fazer 

várias coisas não só profissionalmente, mas também na vida extra-empresa. E, como a vida 

não se esgota no trabalho, quando nos fala das suas vivências, Amélia fala-nos também de 

uma componente importante da sua vida: a escrita. A escrita que para ela é um exorcismo, 

uma catarse, uma coisa que lhe dá estabilidade emocional. Embora rejeite a hipótese de vir 

a ser escritora a tempo inteiro, Amélia vive, actualmente, um dilema: publicar, como as 

pessoas do meio aconselham ou continuar a escrever para si, como tem vindo a fazer. 

Publicar é um cenário possível, todavia não temos a certeza de que Amélia o deseje. No 

entanto, uma coisa é certa, qualquer que seja a sua decisão, irá continuar a escrever, porque 

escrever é muito importante para ela. Amélia não põe de parte um dia vir a fazer um outro 

Mestrado, não na área da Física, mas para valorização pessoal. Excluído está um Mestrado 

em Literatura, porque não faz sentido. Talvez se inscreva numa formação pós-graduada 

relacionada com a imagem ou com as línguas, porque como ela não se cansa de repetir, há 

muitas coisas que eu gosto de fazer. 
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Figura nº14 
Esquema da narrativa de Amélia 
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Eu quero voltar a fazer coisas  
 
Dinis licenciou-se em Design de Equipamentos, com dezasseis valores, no ano lectivo de 

1994-1995. Tem trinta e quatro anos, é solteiro e vive com os pais. 

 

O percurso de inserção de Dinis: dos estágios para a universidade 

A história de inserção que Dinis nos conta obedece a uma rigorosa sequência 

cronológica. A linha do tempo é o fio condutor da sua narrativa e todos os acontecimentos 

que constituem o seu percurso são situados num eixo temporal que tem como ponto de 

partida o Ensino Secundário, onde tudo começa. 

 Dinis sempre teve uma propensão para as Artes. No Secundário, escolheu a área E, 

Arte e Design. Como era lógico, foi para Belas Artes se bem que, nessa altura, não tivesse 

ainda optado entre Design ou Artes Plásticas. Depois de um primeiro ano com disciplinas 

comuns, durante o qual se foi interessando por questões ligadas ao Design, acaba por seguir 

Design e não se arrepende (S0). No último ano do curso, tem a sua primeira experiência 

profissional. Consegue arranjar um emprego, durante quatro meses, num ateliê de Design. 

Foi uma experiência que correu bem e que correu mal. Trabalha em projectos muito 

interessantes a nível de standes para feiras, mas não fica lá (S1). A seguir veio o período de 

andar a bater com a cabeça nas paredes. Durante um ano, manda currículos e faz alguns 

trabalhos como freelancer. Tudo trabalhos muito ocasionais e pouco interessantes. O 

dinheiro que ganha não dá para nada nem para sustentar os vícios. Durante esse ano, vive 

às custas dos pais, aproveita para ler o que nunca tinha lido e torna-se um cinéfilo. Agora, 

quando olha para trás, acha que foi um período engraçado, produtivo mesmo, embora na 

altura não tivesse achado muita piada (S2). Ainda pensa em inscrever-se para dar aulas no 

Secundário. Não o faz e vai frequentar uma pós-graduação financiada em Design de 

Produtos, no Centro Português de Design. A pós-graduação corre bem, porque lhe abre 

novas oportunidades: os estágios remunerados (S3). Através da Instituição onde realizou a 

formação, faz dois estágios numa Câmara Municipal e trabalha em dois projectos. Quando o 

segundo estágio termina, o projecto que se encontra a realizar não está ainda concluído. 

Inscreve-se para um outro estágio, mas a Câmara, nesse ano, não quis estagiários (S4). O 

Centro propõe-lhe um novo lugar de estágio: o Centro de Estudos do Departamento de 

Design, numa universidade particular que estava, supostamente, para abrir. Dinis espera uns 

meses. O Centro de Estudos não arranca e é colocado noutro sítio, numa empresa de 
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produção de plásticos, empresa esta que trabalhava em regime de subcontratação para 

outras empresas (S5). As empresas tinham um projecto e eles adaptavam-no à produção. 

Havia um pequeno gabinete onde essas adaptações eram feitas, mas a empresa não tinha 

uma política de desenvolver projectos de raiz. Ora, o estágio de Dinis consiste, 

precisamente, em fazer um projecto para um produto que seja feito de raiz. O projecto é 

aprovado pela empresa e Dinis começa a trabalhar. Quando chega à fase de desenvolver o 

protótipo, apercebe-se que eles se estão a desinteressar. Começam a criar problemas e 

dificuldades. Dinis começa a patinar e não consegue produzir o protótipo. Em conjunto com o 

consultor do Centro propõem, então, um outro projecto: refazer a imagem da empresa. O 

projecto é aprovado. Dinis começa a trabalhar, mas, entretanto, o estágio acaba. Ainda volta 

à empresa. Ficam de contactar... Mais uma experiência interessante que não levou a lado 

nenhum (S6). Em 1997, é convidado para dar aulas, no curso de Design numa universidade 

e não está nada arrependido de ter aceitado. Esta é uma experiência enriquecedora. Só tem 

um inconveniente: deixa-lhe pouco tempo para fazer outras coisas (S7). Entretanto, inscreve-

se no Mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação. Na altura só havia 

um Mestrado em Design de Moda e Design Têxtil na universidade do Minho, mas eram áreas 

que não lhe interessavam. Faz o Mestrado, porque precisa se não qualquer dia é corrido da 

Universidade. Mas fá-lo também, porque estava na altura de reflectir, de pôr algumas coisas 

no papel. Já terminou a parte curricular. Agora está numa luta. Tem de acabar a tese e tem 

as aulas para dar. 

 Em termos futuros, o seu projecto mais premente é acabar a tese. Para além desse, 

gostava de voltar a fazer coisas. A médio prazo, a sua intenção é montar um ateliê, uma 

micro empresa de desenvolvimento de projectos em Design, com a irmã, também ela 

designer, e com outras pessoas que entretanto foi conhecendo (S10). 

 Dinis faz-nos uma visita guiada pelo seu percurso de inserção. A primeira incursão, a 

primeira experiência profissional, como ele lhe chama, dá-se ainda durante o curso. Estava 

no quinto ano e foi trabalhar para um ateliê de Design. «Estive lá dois meses, primeiro, antes 

de acabar o curso» (S2.3) - conta-nos. «Depois fiz um interregno para acabar as últimas 

cadeiras que me faltavam e continuei depois mais dois meses» (S2.4)» - explica. Nesse 

ateliê, faziam projectos de standes para feiras. Dinis trabalhou, sobretudo, em projectos de 

standes de feiras para automóveis. Interessante é a palavra que utiliza para se referir aos 

trabalhos que realizou: «Fiz coisas muito interessantes enquanto lá estava» (S15.2) – 
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garante. «Trabalhei em projectos muito interessantes» (S16.3) – reafirma um pouco mais à 

frente. No cômputo final, esta foi, nas suas palavras, «a primeira experiência profissional que 

correu bem e correu mal» (S1.4) e explica-nos porquê. Correu bem, porque «aprendi 

algumas coisas, como é óbvio» (S2.1); correu mal, porque «houve uns problemas ali pelo 

meio» (S2.2). Dinis não nos explica de que problemas se trataram. Diz-nos apenas que 

envolveram um colega, o mesmo que lhe arranjou o emprego, e que, ao fim de quatro 

meses, saiu. 

 «A seguir a esse período, veio o período de andar a dar com a cabeça nas paredes» 

(S2.6) é a frase com que Dinis inicia o relato desta fase da sua biografia profissional. Andar a 

dar com a cabeça nas paredes tem um significado específico no seu dispositivo narrativo. É 

mandar currículos, andar por tudo quanto é sítio: «Andava a enviar currículos para todo o 

lado e não consegui, não consegui nada estável, não é?» (S3.4) - conta-nos. Esta será, 

aliás, a única vez em que Dinis utiliza a palavra estável. Não mais o fará ao longo da 

narrativa, apesar do seu percurso, até começar a dar aulas, ser uma sucessão de 

experiências de curta duração. Andar a dar com a cabeça nas paredes é também sinónimo 

de trabalhos ocasionais, coisas mal pagas, pouco interessantes, realizadas como freelancer. 

«Tinha esses trabalhitos que me davam qualquer coisa, mas não me davam para viver» 

(S3.5) – diz-nos com alguma ironia. Mais à frente, quando lhe pedimos para nos falar um 

pouco mais desse período, Dinis afirma que «foi engraçado, porque eu durante certos 

momentos tinha trabalho, não é?» (S15.1). «Tentei arranjar coisas a nível de trabalho, em 

termos de standes» (S16.5) – conta. Também fez uma ou outra coisa de design gráfico, mas 

os standes, garante «foi o que acabei por fazer mais» (S16.6). Como os trabalhos que fez 

eram muito ocasionais, Dinis ocupava o tempo noutras actividades, «A maior parte do tempo 

passeio-o a ir ao cinema, passei-o a ler» (S6.11) – declara. «Aproveitei para ler coisas que 

nunca tinha lido» (S16.13) – acrescenta para, em seguida, declarar com orgulho - «Tornei-

me num cinéfilo, também» (S16.14)12. Ocasionais, como eram, «o dinheiro que ganhava 

nesses projectos não dava para nada» (S18.6) - afiança-nos. Não dava «nem para sustentar 

os vícios» (S18.7) – assegura-nos com alguma ironia. Como o dinheiro não dava para nada, 

Dinis afirma, pouco à-vontade: «Os meus pais, na altura, auxiliavam-me» (S18.4). Em boa 

verdade, os pais de Dinis faziam mais do que auxiliar, como ele, em seguida admite: 

                                                
12 Esta situação de não trabalho que Dinis nunca apelida de desemprego, talvez porque foi fazendo alguns trabalhos ocasionais 
e não se reconhece na condição de desempregado, não deixa, contudo, de apresentar algumas semelhanças com o que 
Schnapper (1994) designa por uma experiência de desemprego invertido. Dinis aproveita o tempo de que dispõe para investir em 
actividades de substituição de cariz intelectual: aproveitou para ler o que nunca tinha lido e tornou-se um cinéfilo. 



 467 

«Portanto, é, financeiramente vivia às custas dos meus pais, mais ou menos assim, durante 

esse ano» (S18.9). A autonomia financeira surge, um ano depois, quando se inscreve numa 

pós-graduação em design de produtos, no Centro Português de Design. Essa formação era 

financiada e «dava uma bolsa» (S3.8). Dinis já não se lembra do montante exacto, recorda 

apenas que correspondia a dois salários mínimos. Ele faz uma avaliação francamente 

positiva dessa formação pós-graduada. Na sua biografia profissional, esta formação é, sem 

dúvida, um acontecimento charneira, um turning point. «Essa pós-graduação acabou por 

correr muito bem, porque abriu-me depois outras oportunidades» (S4.1) - garante-nos. E que 

oportunidades são essas a que Dinis se refere? Essas oportunidades são os estágios.  

Os estágios constituem, então, o período que se segue no percurso de inserção de 

Dinis. Dinis começou por fazer um estágio de dois meses, como designer, numa Câmara 

Municipal da Área Metropolitana de Lisboa. «Esse primeiro estágio foi por substituição de um 

outro estagiário que, entretanto, desistiu e eu fui substitui-lo» (S4.8) – diz-nos para explicar a 

sua curta duração. A este estágio segui-se um outro, na mesma autarquia. Neste último 

estágio, Dinis trabalhou num projecto que não chegou a terminar. Ficou-se pelo estudo e 

pela investigação, mas «Era para ter continuado nesse projecto mais uns tempos» (S4.16) – 

assegura. Ainda se inscreveu para um novo estágio.... Mas «a Câmara não quis mais 

estagiários lá, nesse ano» (S4.17) – conclui. No Centro Português de Design, propõe-lhe 

então um novo estágio, agora num centro de estudos do Departamento de Design de uma 

Universidade Particular, que estava para abrir. Dinis esperou alguns meses, «Fiquei ali, num 

compasso de tempo, de meses, à espera que o centro abrisse, mas como não abriu, tiveram 

que me colocar noutro sítio» (S4.24) – conta-nos. Falhado este estágio, o Centro arranja-lhe 

um outro, «Fui parar a uma empresa de produção de plásticos e lá comecei» (S4.25). É com 

esta frase que Dinis inicia o relato desta nova experiência profissional. E o que é que Dinis 

começou? Começou um estágio, naturalmente. Contudo, como estágio é sinónimo de 

projecto, Dinis começou um novo projecto que, tal como os anteriores, não vai poder 

finalizar. A empresa onde foi colocado tinha «um pequeno gabinete onde faziam projectos» 

(S. 5.1), só que esses projectos eram diferentes daqueles em que Dinis estava habituado a 

trabalhar. «Esse gabinete de Design, no fundo, não era um gabinete de Design» - assegura-

nos - «era um gabinete onde eles faziam mini projectos de um dia e faziam essas tais 

adaptações à produção dos projectos que lá chegavam» (S5.13). Assim sendo, a empresa 

não tinha o que Dinis designa como «uma política de desenvolver projectos de raiz» (S5.5). 
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Ora, «o que eu ia para lá fazer era justamente fazer um projecto para um produto que fosse 

feito de raiz» (S5.7) – afirma para, em seguida, nos explicar o que é um projecto para um 

produto que fosse feito de raiz - «fazer a fase de pesquisa do projecto, investigação, 

desenvolvimento até à produção feita integralmente naquela empresa» (S5.7). Ele e o 

consultor do Centro apresentaram o projecto à empresa. O projecto foi aprovado. Dinis 

começou a trabalhar, mas desde o início que se apercebeu que esse projecto não se 

enquadrava na actividade que eles desenvolviam; «Então, eu cai ali um bocado de pára-

quedas para desenvolver esse projecto que não estava dentro, não estava bem adequado 

dentro do âmbito da actividade que eles tinham» (S6.2) – explica-nos. Dinis afirma que fez 

tudo «com cabeça, tronco e membros» (S 6.3). «Quando cheguei a essa fase em que era 

preciso dar apoio à produção de um protótipo» - conta-nos -«começaram a criar, começaram 

a criar dificuldades» (S 6.4). O desfecho deste episódio é previsível; «Começaram a criar 

entraves e eu não pude passar daquela fase» (S 6.7) – admite. Inviabilizado este projecto, 

Dinis e o consultor apresentam um outro. «Esse trabalho que propusemos depois consistia 

em refazer a imagem corporativa dessa empresa e de outras duas empresas que estavam 

associadas a essa» (S6.10) – conta-nos. Uma vez mais, a história repete-se. O projecto é 

aprovado. Dinis começa a trabalhar, mas, entretanto, o estágio acaba. «Eu fiquei, ainda 

depois, com um contacto» (S7.1) - diz-nos. «Ainda fui uma vez à empresa e ficámos, depois, 

de contactar...» (S7.2) – acrescenta. Os contactos ficaram-se pelo domínio das intenções e 

ao rol dos projectos inacabados, acresce mais este. Dinis faz um balanço globalmente 

positivo desta experiência, ainda que as suas palavras sejam perpassadas por alguma 

mágoa: «Portanto, foi mais uma experiência interessante que não levou a lado nenhum» 

(S7.3) – diz. «Mas, apesar de tudo, foi uma experiência enriquecedora, porque deu um 

bocado para perceber como é que as empresas funcionam» (S7.5) – afiança-nos. Com esta 

experiência encerra-se o ciclo dos estágios, o ciclo dos projectos incluídos e dá-se início a 

uma nova fase, no percurso de inserção de Dinis.  

Através dos seus conhecimentos no Centro Português de Design, é convidado para 

dar aulas na Universidade, no Curso de Design. Esta é «uma experiência também 

enriquecedora» (S9.5) – garante, para em seguida acrescentar - «Já estou a dar aulas há 

cinco anos e não estou nada arrependido de ter aceite, de ter aceite isso» (S. 9.6). Dinis 

lamenta apenas que as aulas e o Mestrado, que entretanto iniciou, lhe deixem pouco tempo 

para fazer outras coisas. E que coisas são essas? Dinis esclarece-nos: «Eu fui também 
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trabalhando, ocasionalmente, como freelancer noutros projectos» (S9.11). «É» - acrescenta - 

«continuei sempre a fazer coisas» (S10.2). Mas agora, o tempo escasseia e teve de parar. 

«Aí parei e é só Mestrado e aulas» (S12.9) – diz-nos. «Já não faço projectos há dois anos!» 

(S 26.1) – lamentar-se-á, mais à frente. 

 A história de inserção que Dinis nos conta desenrola-se em torno de duas palavras-

chave: os projectos e as experiências. Ele fez projectos interessantes na primeira 

experiência profissional. Ele fez também projectos nos vários estágios por onde passou. Ele 

fez projectos como freelancer. Fazer projectos tem um significado concreto na narrativa de 

Dinis13. Fazer projectos é investigar, desenvolver e concretizar. No entanto, nem todos os 

projectos em que Dinis participou correspondem ao ideal tipo de projecto que nos traça. Uns 

foram levados até ao fim. Foram projectos concretizados. Outros, ao invés, não passaram da 

fase de concepção. Ora, é precisamente neste aspecto que reside a relação de disjunção 

que Dinis estabelece em torno dos projectos. De um lado, estão os projectos não concluídos: 

o que envolveu a autarquia e os dois que desenvolveu para a empresa. Todos eles ficaram 

por acabar. Todos eles ficaram na fase do estudo e da investigação. O termo oposto desta 

relação são os projectos concluídos. Esses são os que Dinis realizou no ateliê de Design e 

os projectos ocasionais, como gosta de lhes chamar. Aqueles que sempre foi fazendo, até 

que se viu obrigado a parar por falta de tempo, e aos quais anseia voltar. As experiências 

são uma outra palavra no dispositivo narrativo de Dinis. No entanto, Dinis não utiliza este 

termo para se referir a todos os acontecimentos que constituem a sua trajectória biográfica. 

Ele só o faz, quando esse acontecimento teve uma dimensão claramente formadora. Dinis 

refere-se ao ateliê de Design como a sua primeira experiência profissional e diz-nos que 

aprendeu muitas coisas. Volta a utilizar a palavra experiência para se referir ao estágio que 

realizou na empresa de plásticos. Interessante e enriquecedora são os dois atributos que 

mobiliza para a qualificar. Enriquecedora porquê? Porque deu para perceber como as 

empresas funcionam. A actividade docente é também uma experiência enriquecedora. Dinis 

lecciona a cadeira de projecto, na Licenciatura em Design. Acompanha os trabalhos dos 

alunos e aprende com eles. Em suma, à semelhança do que acontece com a palavra 

projecto, também o termo experiência tem um significado específico para Dinis. A 

                                                
13 É precisamente porque a palavra projecto remete para um universo semântico específico, que os projectos de que fala Dinis 
não podem ser inscritos no mundo dos projectos. É verdade que o significante é o mesmo. No entanto, é a partir  do momento 
que nos apropriamos da intenção do texto, como refere Ricoeur (1976: 158) que a polissemia adquire materialidade. Os projectos 
de Dinis são sinónimo de fazer coisas, num período temporal curto, a maior parte das vezes sozinho, como freelancer.  



 470 

experiência tem, na sua essência, uma dimensão formativa. A experiência permite-lhe 

aprender.  

 

Os actuantes da narrativa de Dinis 

Os principais actuantes colectivos da narrativa de Dinis são os colegas de curso e os 

ex-alunos. É certo que ele faz entrar em cena os consultores, que o acompanharam nos 

estágios e através dos quais foi convidado para dar aulas; que nos fala de uma pessoa com 

quem esteve para montar um ateliê e que se refere aos pais quando o tema é a sua 

dependência económica, mas todos eles são personagens secundárias numa intriga onde os 

colegas e os ex-alunos desempenham um papel bem mais importante.  

 Dinis fala-nos dos colegas a propósito de vários temas. É por intermédio de alguns 

colegas que Dinis consegue os poucos trabalhos que realiza como freelancer, no período em 

que andou a bater com a cabeça nas paredes. Os colegas voltam a entrar em cena quando 

nos relata as tentativas frustradas de criar uma empresa, de montar um ateliê. «Já havia 

planos desde os tempos das Belas Artes, no final do curso quando as pessoas andavam à 

procura do primeiro emprego» (Act 22.1) – conta-nos. Mais à frente, Dinis retoma o tema e 

conta-nos a segunda tentativa de concretização deste projecto profissional. E uma vez mais, 

os colegas de curso são chamados a desempenhar um papel importante no desenrolar da 

acção; «Depois da pós-graduação, eu voltei também a falar com alguns colegas meus e 

voltámos a pensar numa coisa dessas» (Act 30.1) – diz-nos. Também neste caso, as coisas 

não avançaram entre outras razões, porque como Dinis nos explica: «Essas pessoas 

também foram fazer outras coisas» (Act 30.1).  

Dinis é parco nas palavras que utiliza quando se refere às personagens da sua 

história. A excepção ocorre quando estabelece uma comparação entre a situação 

profissional dos seus ex-alunos e aquela que ele e os colegas viveram quando terminaram o 

curso: «Eu, por exemplo, vejo alunos meus que já se formaram, que partiram do zero e que 

estão a conseguir desenrascar-se muito melhor do que eu me desenrascava na altura e 

todos os meus colegas» (Act 33.1) – garante. «Eu vejo que eles se estão a safar muito 

melhor do que eu naquela altura» (Act 34.3) – reafirma - «e têm conseguido resultados muito 

interessantes, já, no mercado de trabalho» - assegura-nos. Dinis dá-nos, em seguida, alguns 

exemplos do que diz ser os resultados muito interessantes dos seus ex-alunos: «Há dois 

casos de pessoas que se constituíram mesmo com empresas, embora a coisa esteja a 
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começar» (Act. 33.9) – conta-nos. «Outras pessoas foram colocadas e começaram a 

trabalhar em agências de publicidade e em ateliês» (Act 33.1) – continua. «Na indústria há 

pouca gente, mas também estão alguns alunos» (33.12) – aduz, e termina afirmando: «De 

facto, tenho sentido que as pessoas encontram coisas com mais facilidade do que eu e os 

meus colegas encontrávamos aqui há doze anos atrás» (Act 33.15). À facilidade dos seus 

alunos em encontrar coisas, contrapõe Dinis as dificuldades que ele e os colegas 

enfrentaram. Para ele Dinis «foi muito complicado» (Arg 34.1), mais até do que para alguns 

colegas que no final do curso já trabalhavam. Só que esses que trabalhavam, faziam-no «em 

empresas de arquitectura e ainda hoje estão assim» (Act 34.3), «nunca mais voltaram a 

fazer Design» (Act 34.4). «Outros» - continua - «começaram a dar aulas no Secundário e 

continuam até hoje a fazer isso, esqueceram o Design também» (Act 34.5). Se para estes, o 

seu percurso passou pelo abandono do Design, para os que se mantiveram fieis à sua área 

de formação, as coisas não foram mais fáceis; «Outras pessoas, com muita dificuldade 

nessa altura, foram andando de ateliê em ateliê, de agência de publicidade para agência de 

publicidade e hoje estão, estão lá, mas com um percurso muito complicado» (Act 34.6) – 

explica-nos. Em suma, a relação de disjunção que Dinis estabelece entre os seus alunos e 

os colegas de curso tem como eixo semântico o percurso de inserção. De um lado, estão os 

alunos com os seus percursos fáceis e os seus trabalhos na área do design. Do outro, está 

ele e os colegas. Estão os percursos que se pautam pela dificuldade. Estão os percursos 

complicados, construídos, nalguns casos, à margem da formação recebida.  

 O último actuante da narrativa é o Dinis reflexivo que nos dá a conhecer as suas 

angústias e as suas limitações como professor. Quando foi convidado para dar aulas, Dinis 

teve dúvidas. A docência não fazia parte do seu projecto profissional: «Não fazia particular 

questão em dar aulas nem me sentia apto a dar aulas» (Act 9.1) – começa por dizer. «Não 

sabia o que é que me ia aparecer pela frente nem sabia se ia gostar ou não, se me ia sentir 

bem a dar aulas, se sabia dar aulas ou não...» (Act. 9.2) – confessa-nos em seguida. O 

primeiro ano, que foi um ano de adaptação, sossegou-o. Olhou para trás, para a sua 

experiência como designer e verificou que «já tinha abrangido quase o leque todo de 

possibilidades de onde um designer pode estar» (Arg 9.6). Dinis passa em revista as várias 

situações profissionais: «Estive num ateliê de Design» (S9.2), «Fiz trabalhos como 

freelancer» (S9.3), «Estive numa Câmara Municipal e estive na indústria» (S9.4). «Portanto» 

- conclui - «comecei-me a sentir apto a fazer passar a minha experiência para os meus 
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alunos» (Act 9.3). Superadas as dúvidas iniciais, Dinis admite que tem algumas lacunas 

como professor: «Eu sei perfeitamente que tenho algumas pechas, se calhar, como 

professor» (Act 21.2) – conta-nos para em seguida acrescentar - «Se calhar, precisava de 

saber projectar mais a voz, essas coisas mais técnicas» (Act 21.3). No entanto, essas 

pechas não põem em perigo nem o gosto que sente ao passar a sua experiência nem o à-

vontade que tem com os alunos. 

 

Os argumentos da narrativa de Dinis 

Quando começou a dar aulas, Dinis foi trabalhando ocasionalmente, como freelancer 

noutros projectos. Dinis gosta de dar aulas, sente-se à-vontade com os alunos, gosta dos 

colegas e do ambiente de trabalho. Apesar de se ter apaixonado pelas aulas, ele recusa-se a 

fazer da docência uma actividade profissional exclusiva, «Eu faço questão de ir trabalhando 

porque, no fundo, onde eu me licenciei foi em design industrial e é o que eu gosto de fazer 

muito embora me tenha, depois, apaixonado, também, pelas aulas» (Arg 10.2) - explica. 

Embora seja professor, Dinis diz-nos, várias vezes ao longo da entrevista, que é designer 

industrial. Esta é, sem dúvida, a sua profissão de eleição. Até há dois anos, altura em que 

realizou o seu último projecto, Dinis conciliava uma actividade principal – a docência - com 

uma outra secundária – fazer projectos. Quando começou a fazer o Mestrado, isso deixou de 

ser possível. Entre as aulas que dá e a tese que tem de terminar não sobra tempo para 

projectos. Por isso, o grande desejo de Dinis é, precisamente, retomar a dupla actividade, 

leia-se, voltar aos projectos. «Eu gostava de voltar aos projectos» (Arg 22.1) é a frase que 

serve de mote ao desenrolar de uma intriga que tem o futuro como pano de fundo. Depois de 

verbalizado este desejo, Dinis, que tanto fala de projectos, define com clareza o projecto 

profissional em que está investido. Ele quer voltar aos projectos, «mas gostava de voltar de 

uma forma mais consistente, ou seja, isso passa por, a médio prazo, digamos assim, montar 

um ateliê» (Arg 22.2) – elucida-nos. Em boa verdade, esta é uma ideia antiga que o 

acompanha desde os tempos das Belas Artes. «No fundo, esta sempre foi a ideia» (Arg 22.4) 

– declara. Para sustentar essa afirmação, Dinis relata-nos a primeira tentativa para 

concretizar essa ideia.  

Foi depois de ter concluído o curso, quando ele e alguns colegas andavam à procura 

do primeiro emprego. Nessa altura, «já havia planos para fazer isso» - conta-nos - «não 

havia ainda uma experiência e as coisas acabaram por morrer à nascença» (Arg. 22.6). 
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«Nem sequer foi tentado, nem sequer foi tentado» (Arg 23.1) – assegura com veemência. 

Algum tempo mais tarde, Dinis volta a ter muita vontade para avançar com essa ideia. 

«Depois da pós-graduação, eu voltei também a falar com alguns colegas meus e voltámos a 

pensar numa coisa dessas» (Arg 30.4) – conta-nos. Mas, tal como da primeira vez, «acabou 

por ficar tudo em águas de bacalhau» (Arg 30.5). Se a primeira tentativa abortou por falta de 

experiência, esta não avançou por outras razões: «Da minha parte, meteram-se depois os 

estágios que eram uma coisa relativamente segura, também tinha a tal bolsa» (Arg. 30.6) – 

explica-nos. Depois de ter andado a bater com a cabeça nas paredes, Dinis não estava 

disponível para correr riscos e opta pela segurança, ainda que relativa, dos estágios. Os 

outros colegas foram fazer outras coisas. Fazendo eco do ditado popular, Dinis afirma, 

embora sem grandes certezas: «Espero que à terceira seja de vez» (Arg 31.1).  

À partida, parecem estar reunidas algumas condições que permitem admitir o 

sucesso deste intento. Como a irmã é designer gráfica e Dinis conhece pessoas da área de 

gestão, confidencia-nos: «A minha intenção é, daqui a uns tempos, já com mais consistência, 

fazer uma micro empresa de desenvolvimento de projectos em Design, em Design muito 

geral, porque em Design Industrial é muito complicado» (Arg 23.4). Apesar desta ser a sua 

intenção, Dinis não quer alimentar demasiadas esperanças. Refugia-se na incerteza do 

futuro e interpela-nos, sem esperar qualquer resposta: «Mas ninguém sabe o que vem pela 

frente, não é?» (Arg 25.6). Aliás, as duas tentativas falhadas não são um bom augúrio. A 

dúvida assalta-o e Dinis admite: «Mas, enfim, pode suceder como das outras vezes e não se 

concretizar e acabar por não ir para a frente» (Arg. 31.5). Feita esta afirmação, Dinis reage. 

Ele não se quer deixar abater pelas experiências passadas por isso afirma, como se 

estabelecesse um compromisso consigo próprio: «Eu pelo menos vou fazer por isso» (Arg. 

31.7).  

Mas, por que quer Dinis montar uma empresa? A resposta surge por acaso, quando, 

a propósito da sua vontade de começar a trabalhar em projectos, estabelece uma oposição 

entre o trabalhar como freelancer e ter a sua própria empresa. Trabalhar como freelancer é 

trabalhar sozinho e Dinis não gosta; «Às vezes, sinto uma angústia quando trabalho 

sozinho» - confidencia-nos (Arg 31.11). É certo que muitas vezes tem de falar com outras 

pessoas, mas garante-nos: «Não é como uma relação de trabalho entre pares, digamos 

assim» (Arg 32.2). A empresa permite trabalhar com outras pessoas, com os pares, e é disso 

que Dinis gosta. Seja como for, criar uma micro empresa ou montar um ateliê é algo que 
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Dinis só vai fazer daqui a algum tempo, mais precisamente, quando acabar o Mestrado. Por 

enquanto, «nem quero pensar nisso» (Arg 25.1) – assegura veemente. De imediato, o que 

ele quer mesmo é voltar a fazer coisas, porque como nos explica: «Eu, quando estou muito 

tempo sem fazer coisas, depois parece que vou para essa coisa com mais vontade» (Arg. 

26.4). Foi o que aconteceu quando trabalhou em projectos desinteressantes, no ano em que 

andou a dar com a cabeça nas paredes; «Depois desse ano» - conta-nos - «quando fiz a 

pós-graduação e voltei a pegar outra vez, quando voltei a meter as mãos na massa, voltei 

cheio de vontade de fazer coisas» (Arg 26.6). É essa mesma vontade que sente agora que 

está há dois anos sem fazer projectos. Por isso, afirma categórico: «Estou cheio de vontade 

de fazer coisas» (Arg 26.9). Quando lhe perguntamos o que é isso de fazer coisas, a 

resposta surge pronta e não deixa qualquer margem para dúvida: «Fazer coisas é fazer 

projectos em Design» (Arg. 27.1) – afirma. Dinis deseja ardentemente voltar aos projectos. 

Aliás, estar a acompanhar projectos dos alunos e não poder fazer projectos ele próprio 

deixa-o, como nos confessa, um bocado nervoso. Assim sendo, o seu objectivo imediato é 

«voltar a trabalhar e a fazer coisas» (Arg 31.8). Sim, porque dar aulas não é, para Dinis, 

sinónimo de trabalhar. Trabalhar é fazer coisas, é fazer projectos. Mas, uma vez mais, a 

dúvida assalta-o e Dinis interroga-se: «Agora, quando eu voltar a fazer coisas, vou-me 

desenrascar tão bem como os meus alunos?» (Arg 36.1). Esta pergunta é o ponto de partida 

para um diálogo que Dinis entabula consigo próprio. Ele esgrime argumentos e, através 

deste exercício dialógico, procura dissipar a nuvem negra que, momentaneamente, 

ensombra o seu futuro. Dinis tem uma experiência acumulada que joga a seu favor. Ao longo 

de oito anos foi contactando pessoas, esteve ligado a várias coisas, por isso, «também não 

há-de ser tão difícil assim» (Arg. 36.3) – diz para se sossegar. Além disso, a vontade 

individual move montanhas e Dinis parece determinado a levar o seu projecto avante, «Se 

uma pessoa ficar sentado na cadeira à espera que as coisas venham ter consigo aí não faz 

nada» (Arg 36.6) – argumenta. Mas Dinis não vai ficar sentado. Ele está disposto a ir à 

procura das coisas e acredita que «elas hão-de aparecer» (Arg 36.7). Se são interessantes 

ou não já é um outro problema, que Dinis resolve aceitando que «se calhar, a maior parte 

das vezes é mais desinteressante do que interessante, mas, enfim, às vezes tem-se um dia 

interessante» (Arg 36.11). Quanto ao trabalho esse «aparece sempre» (Arg. 36.8), admite 

por fim, nem que seja em Design Gráfico. 
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O mundo sócio-profissional de Dinis 

A narrativa de Dinis organiza-se em torno de dois universos: dar aulas e fazer coisas. 

Dinis gosta de dar aulas. Gosta de passar a sua experiência aos alunos e sente-se à-

vontade com eles. O Mestrado que está a realizar é, aliás, uma condição indispensável para 

que possa continuar a exercer a profissão docente. Mesmo apaixonado pelas aulas, Dinis 

rejeita fazer da docência uma actividade exclusiva. Ele, que é designer industrial, precisa de 

fazer coisas, de fazer projectos em Design. Até começar a dar aulas, fazer projectos foi 

mesmo a sua actividade principal, ainda que nalguns momentos tenha tido um carácter 

ocasional. Dinis viveu vários anos a fazer projectos. Os projectos são o território onde aplica 

o que aprendeu. Para além disso, eles são também o espaço onde Dinis se realiza através 

da produção de bens tangíveis. Por este motivo, ele define com clareza as três fases que os 

compõe: a investigação, o desenvolvimento e a concretização. É a partir desta noção de 

projecto que surge a oposição entre os projectos que Dinis pôde concretizar e os que ficaram 

na fase de concepção. Os primeiros são os que realizou no ateliê onde trabalhou e os que 

fez, como freelancer, quer durante o período em que andou a bater com a cabeça nas 

paredes quer quando já quando exercia a actividade docente. Os segundos estão 

associados aos estágios na Câmara Municipal e na empresa de produção de plásticos. 

Todos os projectos em que participou na condição de estagiário ficaram sempre pela 

primeira ou pela segunda fase, não chegando nunca a ser concluídos. Como os projectos 

são uma dimensão fundamental da sua vida profissional, agora, que não tem tempo para os 

fazer, o maior desejo de Dinis é voltar a fazer coisas rapidamente. Para concretizar este 

desejo, Dinis traça dois cenários possíveis. Um é voltar aos projectos como freelancer. 

Trabalhar como freelancer é trabalhar sozinho, situação de que Dinis não gosta e que chega 

mesmo a provocar-lhe alguma angústia. Angústia é também o que ele sente quando discorre 

sobre a possibilidade de voltar a fazer coisas e se compara com os seus ex-alunos, para 

quem tudo parece ser muito mais fácil. Voltar aos projectos como freelancer é, assim um 

cenário pouco desejável, mas possível. Ele tem uma experiência acumulada, possui 

contactos e não vai ficar sentado à espera que as coisas aconteçam. O outro cenário é criar 

uma micro empresa, montar um ateliê. Esta é uma ideia antiga que o acompanha desde as 

Belas Artes. Depois de duas tentativas falhadas, Dinis mostra-se disposto a apostar numa 

terceira, agora que tem mais experiência, que tem uma irmã que é designer e que conhece 

pessoas da área da gestão. Criar uma empresa é, para Dinis, sinónimo de trabalhar entre 
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pares, de ultrapassar as angústias da solidão profissional. Este é o cenário ideal e possível. 

No entanto, as experiências passadas têm o seu peso e Dinis exprime-se com cautela sobre 

este projecto profissional. Para já, não quer pensar nisso. Tem primeiro de acabar o 

Mestrado. Depois, daqui por um ano, logo se vê. Qualquer que seja a opção que venha a 

tomar, Dinis tem uma certeza: Eu quero voltar a fazer coisas. 

Figura nº15 
Esquema da narrativa de Dinis 
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Mundos sócio-profissionais e formas identitárias: o mundo dos empregos 
 

Ana, Isabel, Rita, Amélia e Dinis dão-nos a conhecer um mundo perpassado por uma 

tensão entre estabilidade/instabilidade, entre segurança/insegurança ainda que estes pares 

de opostos não pertençam a um mesmo universo simbólico. Os seus percursos pautam-se 

por uma sucessão de situações profissionais que ocorre à revelia das vontades individuais. 

São percursos marcados pela itinerância, frequentemente forçada, raramente voluntária. 

Protagonistas de trajectórias nómadas, eles aspiram a um futuro diferente do presente. Ana 

e Isabel são professoras e vivem sem saber o que o dia de amanhã lhes reserva. Ana todos 

os anos muda de escola e tem visto a sua situação profissional deteriorar-se. Os horários 

incompletos sucedem-se e as substituições são, cada vez mais, a norma. Isabel teve mais 

sorte. Depois de ter vivido a angústia de não saber quando e onde ia ser colocada, teve um 

período de interregno de três anos em que gozou de uma estabilidade relativa. Agora, 

parece que tudo voltou ao princípio. As reconduções acabaram e Isabel volta a não saber 

como vai ser o dia de amanhã. É certo que ambas têm estado sempre a trabalhar e que já 

normalizaram o risco e a incerteza, contudo a instabilidade e a insegurança pairam 

ameaçadoras sobre o futuro. Nenhuma sabe onde irá ser colocada no próximo ano nem 

mesmo se irá, sequer, ser colocada. O desemprego desenha-se no horizonte como um 

cenário possível, mas esta é uma possibilidade que ambas se recusam a aceitar. Antes dar 

formação, mesmo que não se goste... Antes voltar a ser secretária...  

A palavra desemprego tem, neste mundo, uma conotação tão negativa que todos 

evitam pronunciá-la. Ana, apesar de estar a receber subsídio de desemprego, recusa-se a 

mencionar a palavra. Ela não se revê na categoria oficial de desempregada. Aceitar, ainda 

que temporariamente, esta identidade atribuída, seria pôr em risco a linha de concordância 

que acompanha a sua narrativa. Por isso, Ana não diz que está desempregada. Ela está, 

isso sim, sem fazer nada. Dinis, por seu turno, prefere dizer que andou a dar com a cabeça 

nas paredes. Mal acabou o curso procurou um emprego estável, uma coisa estável, como 

diz, mas a estabilidade tardou em chegar. Apenas encontrou trabalhos ocasionais, mal 

pagos e pouco interessantes, que não lhe davam sequer para viver. A segurança económica, 

pois é a essa que Dinis se refere, chegou com a pós-graduação e a bolsa, os estágios e, por 

fim, as aulas na universidade. Rita e Amélia nunca estiveram desempregadas, é verdade, 

mas ambas procuraram a estabilidade. Rita trocou o emprego na empresa privada pelo 

horário de trabalho regular na função pública, pela menor pressão do trabalho, pelo 
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cumprimento dos seus direitos como trabalhadora assalariada e, em particular, como mãe. 

Amélia também trocou o emprego na empresa privada de venda de material científico pela 

Polícia. Tal como Rita, foi atrás da estabilidade. Não da estabilidade contratual, dado que era 

efectiva, mas da estabilidade para a sua vida pessoal.  

A estabilidade é uma ideia-chave comum a estas narrativas. Ela é, simultaneamente, 

o objectivo que todos procuram alcançar e o princípio que orienta as suas condutas. Para 

uns a estabilidade é já parte integrante do seu quotidiano, para outros ela não passa ainda 

de um sonho. Neste mundo onde estabilidade e instabilidade, segurança e insegurança são 

as duas faces de uma mesma moeda, a estabilidade que todos almejam está longe de ser 

um vocábulo monossémico. Para Ana e para Isabel, estabilidade é sinónimo de poder 

realizar um trabalho continuado, de poder ver os resultados, de poder aprender e evoluir, de 

poder permanecer numa escola até desejar. Ambas anseiam por uma estabilidade que lhes 

permita antever o futuro com serenidade14. Elas sabem que efectivar é quase um sonho 

impossível, por isso já só desejam ficar vinculadas a uma escola. A vinculação é a única 

relação contratual que lhes permitirá reduzir a incerteza e a insegurança que assolam o seu 

quotidiano. Contudo, a vinculação é também o requisito necessário para que possam exercer 

a sua profissão e ver os frutos do trabalho realizado. A estabilidade de emprego é, assim, 

uma condição indispensável para a sua realização profissional.  

Rita, Amélia e Dinis falam-nos de um outro tipo de estabilidade15. A estabilidade de 

emprego não faz parte do seu património lexical. A estabilidade tem para eles um outro 

significado. O que eles procuraram foi a estabilidade de trabalho. Amélia, que era efectiva, 

queria estabilidade para a sua vida pessoal, o que não conseguia com os milhares de 

quilómetros que percorria semanalmente. Rita desejava horários estáveis, um ritmo de 

trabalho menos intenso e o cumprimento dos seus direitos laborais. Dinis, por seu turno, 

ansiava por um trabalho interessante e por uma remuneração fixa que lhe desse para viver. 

Se a estabilidade de emprego está ao serviço da realização profissional, a estabilidade de 

trabalho é indissociável do equilíbrio psico-social. É este tipo de estabilidade, que toma como 

                                                
14 Fazendo uma analogia com a concepção de precariedade desenvolvida por Paugam (2000), Ana e Isabel desejam uma 
estabilidade de emprego. Elas colocam a tónica numa relação contratual que lhes permita neutralizar a insegurança e 
instabilidade. Elas partilham, por isso, uma concepção de estabilidade que, tal como a precariedade de que fala Paugam (2000: 
15-17), se constrói por referência ao emprego.  
15 A estabilidade a que Rita, Amélia e Dinis se referem não é a estabilidade de emprego. Eles reportam-se a um outro tipo de 
estabilidade. À semelhança da precariedade do trabalho, que Paugam (2000) analisa, também esta estabilidade se constrói com 
base na relação que os três estabelecem com o trabalho, mais concretamente com o salário, o horário, o ritmo e o conteúdo do 
trabalho. 
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referente a relação com o trabalho, que permite a Rita exercer o seu ofício de mãe, que 

possibilita a Amélia dedicar-se à escrita e a Dinis autonomizar-se financeiramente dos pais. 

Neste mundo onde impera a valorização do princípio da estabilidade, a formação 

pós-graduada ocupa um lugar periférico. É certo, que para Dinis, a pós-graduação que 

frequentou foi o acontecimento que lhe permitiu inverter o curso da sua biografia profissional, 

que lhe abriu portas, como gosta de dizer. Mas ele é a excepção. Fazer um Mestrado é um 

propósito que a todos une, mas que poucos concretizam. Rita foi a única que até ao 

momento o concluiu. Rita fez o Mestrado na esperança de que ele lhe facultasse o ingresso 

nos quadros do Centro onde iniciou a sua actividade profissional. Fez o Mestrado por 

obrigação e até hoje de nada lhe serviu. Dinis está quase a concluir o dele. Só lhe falta 

entregar a dissertação. Tal como para Rita, também para ele o Mestrado é uma obrigação. 

Fá-lo porque precisa, se não qualquer dia é corrido da Universidade. Amélia inscreveu-se no 

Mestrado, porque não sabia qual seria o seu percurso. Quando soube, desistiu. Agora, 

admite talvez voltar a inscrever-se, não num Mestrado da sua área profissional, mas num 

que lhe permita a realização pessoal. Ana e Rita partilham um desejo semelhante, todavia a 

maternidade e a instabilidade económica são, até ao momento, barreiras intransponíveis. 

Não sendo parte integrante do trabalho que se realiza, como acontece no Mundo dos 

Projectos, nem elemento indispensável ao desempenho profissional, como se verifica no 

Mundo das Carreiras, a formação pós-graduada ocupa neste mundo uma posição periférica. 

Faz-se o Mestrado, porque e quando a isso se é obrigado. Faz-se o Mestrado, porque ele 

pode contribuir para a estabilidade almejada. Em suma, faz-se o Mestrado, porque se espera 

trocar o título de mestre pela estabilidade de emprego. Quando tal não acontece, quando 

esta troca se mostra inviável e a frequência do Mestrado pode ser uma ameaça para a 

própria estabilidade conquistada, fazê-lo é uma esperança subjectiva, confinada à ordem do 

desejável. Sem ser percepcionado como uma fonte de realização profissional, sem ter um 

efeito imediato sobre a estabilidade de emprego e podendo pôr em perigo a estabilidade de 

horário de trabalho que lhes permite a pluriactividade, fazer o Mestrado tem, a curto prazo, 

mais custos do que benefícios. Por isso, ele é um projecto adiado. Aliás, fazer o Mestrado 

não tem apenas custos financeiros. Fazê-lo exige tempo e o tempo tem uma elasticidade 

limitada. Como não se pode retirar tempo à actividade profissional – esse é um benefício 

exclusivo, um privilégio do Mundo dos Projectos – é preciso retirá-lo às outras actividades 

que todos exercem. Dinis queixa-se que com o Mestrado deixou de fazer coisas, projectos 
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de Design. Rita confessa que agora que é mãe, seria muito mais difícil fazê-lo. Isabel, que 

também é mãe, está à espera que o marido acabe o dele para ela começar. Ana, professora, 

explicadora e formadora, não tem nem dinheiro nem tempo para o Mestrado, muito menos 

agora que tem uma filha. Amélia não é mãe, é verdade, mas dedica-se à escrita. Fazer o 

Mestrado implicaria retirar tempo a uma actividade que lhe é vital.  

Um dos elementos que confere a este mundo um carácter distintivo é a 

pluriactividade. A pluriactividade que caracteriza este mundo alimenta-se de várias lógicas e 

assume diversas formas. Todos exercem, para além da actividade profissional principal, uma 

outra actividade. Dinis é professor e faz projectos de Design. Ana é professora, dá 

explicações e formação. Amélia é investigadora da Polícia e escreve prosa. Isabel é 

professora e mãe. Rita trabalha num Instituto público, já leccionou e agora exerce o ofício de 

mãe. A pluriactivade está, neste mundo, investida de múltiplos significados. Ela tanto é um 

espaço de realização profissional, como um território de expressão de si; ela tanto é uma 

fonte de sobrevivência económica, como um dever social. Este mundo sócio-profissional, 

onde impera a oposição entre estabilidade e instabilidade, segurança e insegurança, onde a 

formação pós-graduada ocupa uma posição periférica, onde a pluriactividade é a norma e a 

estabilidade o objectivo a atingir, denominamo-lo como Mundo dos Empregos.  

Figura nº16 
Esquema síntese do Mundo dos Empregos 
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A este mundo está associada uma forma identitária que designamos de Emprego. 

Ela baseia-se na valorização do princípio da estabilidade de emprego, para uns, de trabalho 

para outros. Divididos entre várias actividades e vários planos de vida, estes diplomados 

dão-nos a conhecer uma identidade plural que resiste a deixar-se capturar numa identidade 

biográfica uniforme16. A transacção biográfica que esta forma identitária encerra, manifesta-

se numa identidade para si plural. Plural, porque plurais são, também, os seus mundos e as 

suas experiências de vida. Estas identidades para si forjam-se nas múltiplas actividades que 

desempenham e que não se esgotam na esfera exclusiva do trabalho assalariado. Para as 

mulheres, a maternidade é um acontecimento charneira nas suas biografias. Ele é o 

acontecimento que influencia o curso das suas vidas profissionais. Mas ele é também uma 

fonte de produção identitária e o espaço de exercício de um novo ofício: o ofício de mãe. 

Mãe é, assim, uma identidade, que todas as que têm filhos, reivindicam, e que se socorre 

duma categoria social para se dar a conhecer. Todavia, se é verdade que todos têm em 

comum a partilha de uma identidade para si plural, é igualmente verdade que entre essa 

pluralidade é possível encontrar uma identidade biográfica “de base”.  

A identidade biográfica “de base” é aquela que se projecta no futuro e que serve de 

mote a uma narração prospectiva, que exprime a tensão entre a ordem do desejável e o 

campo dos possíveis. A identidade biográfica “de base” é aquela que se define pelo que se é 

e não pelo que se faz. A identidade biográfica “de base” é aquela que se reconhece nas 

categoriais profissionais oficiais, tornando-as suas. A identidade biográfica “de base” é, por 

isso, uma identidade “ontológica” e não uma identidade “de acção” que se constrói no agir. 

Sou professora, sou designer industrial, sou investigadora, sou profissional, dizem-nos. Dou 

aulas, dou formação, escrevo são as expressões utilizadas para falar das outras identidades, 

das identidades “de acção”, como lhe chamamos. A transacção relacional valida o diálogo 

entre as várias identidades para si. Os outros significativos são aqueles que reconhecem as 

identidades em presença e a identidade para si plural transforma-se numa identidade para o 

outro, também ela plural. Mas é na dupla transacção identitária, na narração prospectiva e 

                                                
16 Quando nos referimos a identidades biográficas plurais não estamos a falar nem de identidades múltiplas de natureza psico-
patológica nem de as identidades imediatas e fragmentadas a que se refere Kauffman (2004), concebidas como o princípio motor 
da acção. Utilizamos este termo para designar uma identidade biográfica para si que se assume como plural, porque plurais são 
também as suas experiências de vida. No entanto, estas identidades plurais, ainda que complementares, não estão libertas de 
tensões. O Dinis professor ocupa demasiado tempo ao Dinis designer. A Rita-mãe condiciona a actividade da Rita profissional. A 
Ana professora tem de ser também Ana formadora e Ana explicadora. A Amélia vendedora de equipamento científico deixava 
pouco tempo para a Amélia que escreve prosa.     
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nos cenários que se desenham para o futuro, que a identidade biográfica “de base” se 

afirma. As professoras querem continuar a ser professoras, a profissional não se quer deixar 

adormecer, a investigadora pretende continuar a escrever e o designer quer voltar a fazer 

projectos. 

 


