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Capítulo VII 
O Mundo das Carreiras 
 
O Diogo, o Duarte, a Inês e a Sofia têm formações diferentes e percursos profissionais 

distintos. No entanto, todos partilham uma mesma condição objectiva no mercado de 

trabalho - são efectivos nas empresas onde trabalham – e estão unidos por uma mesma 

vontade, por um mesmo desejo: todos querem evoluir. Na origem deste desejo estão razões 

várias, assim como vários são, também, os significados que lhe atribuem.  

 
 

Aos trinta e um anos, estou no topo da minha carreira 

 
Diogo concluiu a licenciatura, em Ciências Farmacêuticas, em 1994-1995, com catorze 

valores. Tem trinta e um anos, é casado e vai ser pai dentro de meses. 

 

O percurso de inserção de Diogo: de bolseiro a sénior manager  

Quando termina o estágio curricular, Diogo participa no programa Erasmus. Vai fazer 

investigação, durante cinco meses para a Universidade de Londres (S1). Quando regressa, 

Diogo procura emprego. Faz duas ou três tentativas que não deram em nada (S2). Acaba 

por ir fazer trabalho de investigação para a Faculdade. Fica lá dois anos, com uma bolsa de 

investigação privada. Depois de ter estado em Inglaterra, fazer investigação em Portugal foi 

um choque. Para se conseguir fazer alguma coisa, demora-se o triplo ou o quádruplo do 

tempo. Além disso, cá, se não se obtiverem resultados brilhantes, não se publica em lado 

nenhum. Ele ainda publica uns posterzinhos, mas a investigação anda muito devagar. Até 

fazer o Doutoramento, Diogo vê-se a levar sete ou oito anos de vida miserável. Os 

setecentos e cinquenta euros da bolsa dão para viver, enquanto se está em casa dos pais, 

mas quando há compromissos começa a ser complicado (S3). Pela segunda vez, começa a 

procurar emprego. Concorre para uma empresa nacional, para fazer registos. A candidatura 

não é aceite (S4). Depois, acidentalmente, muda de profissão. Em conversa com um colega, 
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cai-lhe o desabafo. Não se importava de experimentar alguma coisa na área da indústria. 

Passados alguns dias, o colega telefona. Conhecia uma pessoa que andava à procura de 

alguém para os registos. Diogo vai falar com o dono de laboratório farmacêutico e é 

contratado para o lugar. Precisamente para o lugar para o qual já antes tinha concorrido e 

cuja candidatura havia sido rejeitada. Fica, nove meses, a fazer registos. Faz a gestão 

burocrática do laboratório, que apesar de não ser muito interessante, lhe ensinou muito. Em 

breve, Diogo volta a ter o mesmo problema que teve quando fazia investigação na 

Faculdade. Eles pagam miseravelmente mal (S5). Quando, em 1999, o Instituto público 

responsável pelo medicamento, abre vagas, Diogo concorre e fica. Agora, as condições são 

aceitáveis. O salário é o de técnico superior. No Instituto, começa a trabalhar no centro de 

documentação e de informação. Ao fim de seis meses, é transferido para outro serviço, para 

a comparticipação de medicamentos. Aprendeu imenso. Foi o sítio mais enriquecedor por 

onde passou, mas trabalhar no Instituto é um bocadinho complicado. Tem muito atrito, muita 

pressão e é muito desgastante. Ao fim de ano e meio, sai (S6). Muda-se para uma empresa 

farmacêutica multinacional a receber menos do que recebia no Instituto. Como está a viver 

no Barreiro, e a empresa fica na margem Sul, a diferença compensa. Está na empresa há 

três semanas, quando recebe um convite para jantar, de uma pessoa que o conhecia do 

tempo do Instituto. Durante o jantar, Diogo é convidado para ir trabalhar para uma outra 

empresa multinacional do ramo farmacêutico. Ao início rejeita a oferta, mas quando o seu 

interlocutor, o mesmo que dois anos antes dissera que ele não servia para um cargo inferior 

ao que agora lhe estava a oferecer, lhe dá a conhecer o pacote salarial, Diogo aceita (S6). 

Muda-se para a nova empresa a ganhar mais do dobro do que ganhava, fora as regalias 

salariais. Está lá, há dois anos e meio. Diogo faz fármaco-vigilância e avaliação fármica do 

medicamento. É um gestor de documentação, um burocrata puro. Na empresa, tem muito 

trabalho. Entra às oito ou às nove, sai às seis ou às sete e, por vezes, ainda leva trabalho 

para casa ou trabalha aos fins-de-semana (S7). Já nesta empresa, Diogo faz uma pós-

graduação, que não foi brilhante, em avaliação em fármica de medicamentos, na faculdade 

onde se licenciou (S8). 

 Relativamente ao futuro, Diogo não tenciona de mudar de emprego. Ele atingiu o 

topo da carreira e está convencido de que não vai ter nenhuma ascensão meteórica. Até se 

reformar, o salário ainda pode aumentar cerca de cinquenta por cento, o carro pode melhorar 
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substancialmente, mas os cargos de direcção e de coordenação sénior estão-lhe vedados, 

porque não é médico (S9). 

 A história de inserção que Diogo nos conta obedece a uma sequência cronológica, 

onde os vários episódios profissionais se sucedem e se distribuem ao longo de uma linha 

temporal. O tempo é, aliás, uma referência constante no dispositivo narrativo de Diogo e um 

dos primeiros atributos de que se socorre para caracterizar os acontecimentos profissionais 

que constituem o seu percurso de inserção. Todos esses acontecimentos são sempre 

definidos pela sua duração. Uns duraram apenas alguns meses, outros prolongaram-se por 

um par de anos, mas todos eles têm o tempo como denominador comum. Por que razão o 

faz Diogo? Por que nos diz sempre quanto tempo permaneceu em cada uma das várias 

situações profissionais? Diogo elege o tempo como um elemento estruturante do seu 

dispositivo narrativo, porque é através dele que estabelece uma oposição entre os 

acontecimentos profissionais passados, de carácter transitório, e o emprego que 

presentemente ocupa e relativamente ao qual, afirma: «Estou há dois anos e meio e, para 

ser franco, não tenho vontade de sair» (S17.8). 

 O percurso de inserção de Diogo inicia-se com a sua participação no programa 

Erasmus. «Eu, no final do estágio, fiz um programa Erasmus de cinco meses» (S1.8) – 

conta-nos. Foi para a Universidade de Londres fazer investigação. Quando voltou, andou à 

procura de emprego, mas como nos diz «a verdade é que, quando cheguei, não consegui 

arranjar emprego com a terrível facilidade, não havia...» (S2.10). O problema não era tanto a 

escassez de empregos, dado que ainda foi a duas ou três entrevistas. O problema era outro. 

«O meu perfil não encaixava» - afirma, para a seguir acrescentar com ironia - «na opinião 

dos entrevistadores» (S2.11). Como as entrevistas não deram em nada, Diogo volta para a 

Faculdade. Vai fazer trabalho de investigação com a mesma pessoa que o tinha mandado 

para Inglaterra. «Estive lá dois anos» (S3.6) – informa. Esteve com uma bolsa de 

investigação «privada, não estatal» (S4.1), faz questão de salientar. Esta situação 

profissional tinha vantagens e inconvenientes que Diogo, prontamente, enuncia: «Liberdade 

de horário, o trabalho era engraçado, o ambiente era bom, o salário era miserável...» (S4.3). 

A estes aspectos acrescem ainda as dificuldades de fazer investigação em Portugal, 

principalmente depois de ter estado em Inglaterra. Para Diogo, a mudança foi um choque 

porque, como nos afirma: «Fazer investigação em Portugal é um inferno!» (S. 4.5). «Quando 

há equipamento não há qualquer outra coisa e quando há outra coisa qualquer, não há 
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equipamento» (S4.6) – explica-nos. «E pronto» - acrescenta à laia de conclusão - «andamos 

sempre naquela espiral de infortúnios que para conseguirmos fazer alguma coisa 

demoramos o triplo ou o quádruplo» (S4.7). Mas as diferenças que Diogo estabelece entre 

fazer investigação em Portugal e em Inglaterra não se ficam por aqui e ele continua: «Para 

além disso, temos uma diferença substancial que é: em Inglaterra quando alguém desenha 

um estudo, desenha o estudo de maneira que qualquer que seja o resultado obtido, o estudo 

seja sempre publicado» (S 4.8). «Cá, se nós não tivermos uns resultados brilhantes não 

publicamos em lado nenhum, guardamos na gaveta» (S4.11) – garante, com ironia. Diogo 

publicou uns posterzinhos, mas a investigação andava muito devagar. «Para fazer o 

Doutoramento, eu estava a ver qualquer coisa como sete a oito anos de vida miserável à 

frente» - conta. Por que razão fala Diogo de uma vida miserável? Ele esclarece-nos: «Há 

cinco anos atrás, viver com qualquer coisa como, hoje em dia, setecentos e cinquenta euros, 

não é propriamente fácil» (S6.6). Como não queria ter uma vida miserável, começa 

novamente a procurar emprego. Concorreu a um lugar para registos, numa empresa 

nacional. Diogo relata-nos o desfecho desta nova tentativa, com a ironia a ser, uma vez 

mais, a marca distintiva da sua narrativa: «E recebi, entretanto, alguns dias depois, uma 

carta a dizer que, apesar do meu elevado mérito e do meu excelente currículo, tinham muita 

pena, mas não poderiam aceitar a minha candidatura» (S6.12). Apesar desta tentativa 

gorada, a mudança de profissão acaba por acontecer, quase por acidente, como Diogo 

admite.  

Diogo dá a conhecer a um colega a sua vontade de experimentar a área da indústria, 

mais precisamente a área de registos. Passados uns dias, o colega telefona-lhe e dá-lhe o 

contacto de uma pessoa que estava à procura de alguém para essa área. Diogo falou 

directamente com o dono do laboratório. «Ele achou que sim» - diz-nos - «como não tinha 

mais ninguém....» (S6.21) – aduz zombeteiro. Diogo, por sua vez, também estava 

interessado. «Ele estava a pagar um bocadinho melhor do que os outros» - revela - «mas 

igualmente miseravelmente» (S6.22) – esclarece de imediato, não fôssemos nós pensar que 

se tratava de um salário principesco. O resultado desta convergência de interesses é a 

contratação de Diogo. Mas, por ironia do destino, Diogo é contratado precisamente para o 

lugar que, anteriormente, lhe havia sido recusado. «Exactamente para o mesmo cargo, para 

o cargo para que eu não servia» (S6.24) – esclarece-nos. «Portanto» - conclui, com um 

sorriso - «entrei pela porta do cavalo, como se costuma dizer» (S6.25).  Esteve nove meses 
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a fazer registos e diz que aprendeu muito, apesar de não ser um trabalho muito interessante. 

Ao fim dos nove meses, «voltei a ter o mesmo problema» (S8.3) – afirma. A que problema se 

refere Diogo? À remuneração, é a resposta. «Eles estavam a pagar miseravelmente mal» 

(S8.4) – afiança-nos. Por isso, quando abriu concurso para o Instituto público responsável 

pelo medicamento, concorreu e foi admitido. Neste emprego, as condições já eram 

perfeitamente aceitáveis. «O salário era equivalente a um técnico superior de saúde do 

Estado» (S8.9) – esclarece. Diogo mudou-se «para uma coisa que, outra vez, não tem nada 

a ver: centro de documentação e informação» - diz-nos. «Basicamente, responder a 

perguntas e enviar respostas» (S9.2), é a descrição que nos faz das suas novas tarefas. 

«Estive lá seis meses» (S9.5), é a referência temporal sempre presente. «Depois fui 

transferido para outro lado, onde tinham necessidade de pessoas que despachassem 

papel...» (S9.6), é a expressão do tom irónico que acompanha toda a narrativa. Diogo foi 

para a comparticipação de medicamentos e assegura-nos que aprendeu imenso. «Foi» - 

garante-nos - «em termos de experiência profissional, o sítio mais enriquecedor em menos 

tempo» (S10.12). No entanto, aquilo era um bocado complicado e desgastante. Porquê? 

Porque «é uma igreja de economistas, com meia dúzia de farmacêuticos lá dentro» (S10.14) 

– explica-nos. Além disso, havia muito atrito e muita pressão. «É a pressão da chefia, dos 

peritos e da indústria» (S12.7) – conta. Diogo sai «por motivos de atrito» (S13.28) e o 

balanço que faz deste emprego não deixa margem para dúvidas: «Eu estive lá ano e meio e 

achei que tinha sido tempo suficiente» (S10.15). Diogo muda-se, então, para uma empresa 

farmacêutica multinacional. Pela primeira e única vez no seu percurso, aceita receber uma 

remuneração inferior àquela que auferia. Recorrendo a uma análise de custo-benefício, 

Diogo enuncia, sem hesitar, as razões que o levaram a aceitar um emprego que escapa à 

lógica que preside à construção do seu percurso profissional: a melhoria progressiva das 

condições salariais; «Eu tinha acabado de casar há pouco tempo. Estava a morar no 

Barreiro. O que poupava em dinheiro, na gasolina, para vir para Lisboa, compensava a 

diferença. Mudei.» (§14). Diogo muda-se e acredita que, com esta mudança, virá a 

estabilidade profissional. «E, confesso, acreditei que a minha vida ia estabilizar, que ia 

acalmar, ia tudo...» - garante-nos. Mas Diogo estava enganado. Encontrava-se na empresa 

há três semanas, quando lhe oferecem um emprego, também numa farmacêutica 

multinacional, para trabalhar na área das comparticipações, área para a qual «tinha o know-

how todo» (S16.9), como admite. Primeiro, Diogo hesita, «De qualquer maneira, eu fui 
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dizendo sempre que não» (S. 17.4), mas quando soube qual era o pacote salarial, as 

hesitações desvaneceram-se. «Eu mudei para a X para ganhar mais do dobro» (S17.8) – 

diz-nos para, em seguida, acrescentar - «Salarialmente, mais do dobro e se contarmos com 

as regalias...» (S17.9). Nesta empresa, onde está há dois anos e meio e de onde não pensa 

sair, Diogo faz fármaco-vigilância e avaliação fármica do medicamento e define-se, 

profissionalmente, como um gestor de documentação. «No fundo» - diz-nos - «sou um gestor 

de documentação» (S18.2). Foi isso que ele fez a vida toda e, talvez por isso, Diogo 

reformula a definição inicial que nos dá de si próprio, afirmando: «Hoje em dia sou um 

burocrata puro.» (S18.5). Nesta empresa, Diogo trabalha muito. «Tenho trabalho a mais» 

(S30.1) – afiança-nos. Mas, aos trinta e um anos está, como nos afirma, no topo da carreira. 

É sénior manager.  

Até chegar a sénior manager, Diogo passou por várias situações profissionais, como, 

aliás, muitos outros diplomados. No entanto, o seu percurso apresenta uma particularidade 

que Diogo faz questão de não deixar passar em claro: «Há uma coisa que é verdade, todas 

as entrevistas até hoje, tirando a do Y [Instituto público], a que eu fui, estranhamente, nunca 

ninguém me contratou. Estranhamente, por outras formas diferentes, acabaram por me 

contratar» (§ 17). Que formas diferentes são estas a que Diogo se refere? Diogo refere-se à 

entrevista com o dono do laboratório nacional, que o contrata para o lugar ao qual havia 

anteriormente concorrido e cuja candidatura tinha sido rejeitada. Diogo refere-se, também ao 

convite para ir trabalhar para a empresa actual. «A mesma pessoa que me contratou e que 

me pediu para ir para lá» - conta-nos - «foi a mesma pessoa que, dois anos antes, tinha dito 

que eu não servia para o cargo que até era inferior ao que eu tenho hoje » (S17.4). 

Diogo caracteriza os episódios que constituem a história de inserção que nos conta 

com base em três atributos que são, simultaneamente, os eixos semânticos das três 

relações de disjunção que estruturam a sua narrativa: a duração, a dimensão formativa das 

situações profissionais e a componente salarial. Diogo socorre-se do tempo em que 

permaneceu nas várias situações profissionais para estabelecer uma oposição entre o 

emprego actual e todos os que fazem parte da sua história profissional passada. O emprego 

actual é aquele onde Diogo permanece há mais tempo, encontra-se na empresa há dois 

anos e meio. Mas mais significativo do que a duração é a sua firme intenção de não mudar 
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de emprego1. O termo oposto desta relação são as situações profissionais anteriores. Em 

todas elas, Diogo esteve menos tempo, variando a sua permanência entre um período 

mínimo de três semanas, como aconteceu na empresa farmacêutica multinacional, e um 

período máximo de dois anos, como se verificou quando foi bolseiro de investigação na 

faculdade; de todas elas, Diogo saiu voluntariamente.  

Uma segunda relação de disjunção ganha forma, através da distinção que Diogo 

estabelece entre as situações profissionais onde ganhava miseravelmente e aquelas onde as 

condições salariais eram aceitáveis. As primeiras englobam a bolsa de investigação e o 

emprego no laboratório nacional. As segundas dizem respeito ao emprego no Instituto 

público e àquele que ocupa actualmente.  

A última oposição tem como eixo semântico a dimensão formadora das situações 

profissionais, as aprendizagens realizadas. O termo manifesto desta relação são os 

empregos onde Diogo afirma ter aprendido muito. Diogo aprendeu muito no laboratório 

nacional, quando esteve a fazer registos. Diogo aprendeu imenso no Instituto público, 

especialmente quando foi transferido para a área da comparticipação do medicamento. 

Sobre os outros episódios profissionais, Diogo nada nos diz. Eles constituem a realidade 

oposta, não manifesta, onde pouco ou nada terá aprendido.  

 

Os actuantes da narrativa de Diogo 

A história de inserção que Diogo nos conta assemelha-se a uma peça de teatro, 

composta por vários actos e em que cada acto corresponde a um acontecimento profissional, 

sendo representado por várias personagens individuais e colectivas. 

 Acto I – A Investigação na Faculdade. Quando descreve as diferenças entre as 

condições e o modo como a investigação científica é realizada em Portugal e na Inglaterra, 

Diogo faz entrar em cena alguém que viu doutorar-se em Inglaterra com o que ele designa 

de uma tese negativa. Diogo explica-nos o significado que o atributo negativa assume no seu 

dispositivo narrativo: «A pessoa tinha tentado fazer, obter um tipo de produto e nunca o 

conseguiu durante três anos» (Act 5.2) – explica-nos. «Depois o que fez foi o descrever de 

todos os métodos que não resultam» (Act 5.3) – conclui. A este alguém que viu doutorar-se 

                                                
1 Ao declarar que não faz tensões de mudar de emprego, Diogo está, como diria Vincens (1981), a dar por concluído o seu 
processo de inserção profissional. Ele tem um emprego durável, no sentido em que não dispõe de informações que lhe permitam 
antever a necessidade de mudar. Tem um emprego que não pretende voluntariamente abandonar. Não está investido numa 
formação com vista à mudança de emprego ou de profissão, muito pelo contrário. A única pós-graduação que frequentou foi em 
avaliação fármica precisamente uma das áreas em que desenvolve, actualmente, a sua actividade profissional. 
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em Inglaterra com uma tese desta natureza, Diogo contrapõe um outro alguém que, com 

uma tese semelhante, pretendesse doutorar-se em Portugal. «Alguém que tentasse cá 

doutorar-se a explicar todos os métodos que não resultam, tem um chumbo seguro» (Act 

5.4) – garante sem hesitar. 

 Acto II – O Emprego no Laboratório Nacional. São três as personagens que intervêm 

neste acto. Ao fim de dois anos de investigação, Diogo começa à procura de emprego na 

área da indústria e vai a uma entrevista. «As senhoras que fizeram a entrevista eram muito 

simpáticas» (Act 6.1) – diz-nos com ironia, para em seguida nos relatar, em discurso directo, 

o diálogo que estabeleceram.  

«Mal eu lá cheguei, elas olharam para mim:  

-Você pode ser muito simpático, pode ser muito competente, mas tem experiência? 

-Absolutamente nenhuma. Tenho umas noções do que é que é. 

-Ah! Pois, sem experiência não pode ser nada. 

- Sem experiência não pode ser nada?! Paciência, vamos à vida.» (§6).  

Em síntese, as senhoras muito simpáticas não o aceitaram, porque não tinha 

experiência na área de registos. Passados uns tempos, Diogo conta a um colega a sua 

vontade de trabalhar na área da indústria. Conversaram, trocaram números de telefones. 

«Acho que simpatizámos» (Act 5.6) – admite. «Ainda hoje nos damos muito bem um com o 

outro» (Act 5.7) – acrescenta. Diogo reserva, para este actuante, um papel bem mais 

importante do que o de um colega com quem se dá bem. Ele é o mensageiro de uma boa 

nova que vai inverter o desenrolar da acção, permitindo um final feliz. O colega conhece 

alguém que anda à procura de uma pessoa, dá-lhe o contacto e Diogo telefona. «A outra 

pessoa é muito simpática, chama-me lá...» (Act 6.6) – conta-nos. Lá é sinónimo do mesmo 

laboratório para onde já tinha concorrido. «Falei directamente com o dono» (Act 6.6) – conta-

nos. Ao contrário das senhoras simpáticas que o recusaram, o dono achou que sim e Diogo 

foi contratado. 

 Acto III – O Emprego no Instituto Público. O emprego no Instituto público é o palco 

onde contracenam múltiplas personagens e os papéis que Diogo lhes atribui são 

fundamentais para sustentar a ideia em torno da qual se constrói este acto: a existência de 

um certo atrito. O atrito que Diogo menciona reporta-se a vários protagonistas. Os primeiros 

a entrar em cena são os economistas e os farmacêuticos. Diogo estabelece três oposições 

entre estes dois grupos profissionais. A primeira tem como eixo semântico a dimensão de 
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cada grupo. «Aquilo é um bocadinho complicado, pois é uma igreja de economistas com 

meia dúzia de farmacêuticos» (Act 10.1) – diz-nos. A segunda relação de disjunção 

estabelece-se em torno do poder que um e outro grupo detêm na organização e que é, 

francamente, desfavorável aos farmacêuticos. Todos os cargos de chefia eram ocupados por 

economistas. «Ainda por cima, a chefe era economista, a directora de serviços era 

economista, os chefes também eram economistas e depois os farmacêuticos estavam ali um 

bocado entrincheirados» (Act 10.2) - explica-nos. Como se tudo isto não bastasse, Diogo 

enuncia uma outra fonte de atrito. «O problema» - afirma - «é que, de medicamentos, os 

economistas não percebem absolutamente nada e, portanto, há ali um certo atrito» (Act 

10.3). Os peritos externos são outros dos actuantes colectivos que intervêm neste acto e que 

se constituem numa outra fonte de atrito. Diogo traça um retrato pouco favorável destas 

personagens. Ele compara-as a crianças endiabradas. Porquê? Porque «fazem o que 

querem e não respondem perante ninguém» (Act 11.1) – afiança-nos. Imediatamente a 

seguir, volta a retomar esta ideia, não sem que antes nos descreva o perfil habilitacional dos 

peritos externos. Eles são professores universitários que «podem dizer o que querem e 

nunca são chamados à razão» (Act 11.3) – assegura. O atrito que nasce das relações de 

poder entre os vários grupos que interagem neste contexto organizacional, atinge o auge 

com a entrada em cena da chefe. Diogo não nutre por ela uma particular simpatia. Desde 

logo, porque é economista e as relações entre economistas e farmacêuticos não são fáceis. 

Além disso, a chefe não era uma pessoa de trato fácil. Gritava, chamava estúpidas às 

pessoas, comportamentos que, para Diogo não eram admissíveis. «Há coisas que eu não 

admito» (Act 12.11) – garante-nos com firmeza. É, precisamente, porque não admite certos 

comportamentos e atitudes que Diogo decide sair. «Um dia» - conta-nos - «no meio de uma 

discussão, que não era comigo, era com uma colega que estava à minha frente eu disse: “ou 

eu me vou embora daqui ou um dia desgraço-me, passo-me da cabeça e dou um tabefe na 

chefe e depois não sei como é que resolvo...”» (Act 12.12). Mas ele não foi nem o primeiro 

nem o único a sair. Diogo apresenta-nos então os colegas que, como ele, saíram por causa 

do atrito: o farmacêutico com Mestrado pela universidade de York, o colega que era 

funcionário público e a economista que não era chefe. Eles são as personagens secundárias 

deste acto, mas com quem Diogo se identifica e com quem partilha a mesma situação. «O 

primeiro farmacêutico a sair foi um colega meu que tinha o Mestrado pela Universidade de 

York» (Act 12.4) – diz-nos. «Entrou e saiu em sete meses» (Act 12.5) – aduz. «Já agora, só 
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para dar uma ideia, nos três meses a seguir a eu me ter vindo embora, o meu colega que era 

funcionário público pediu transferência de serviço e foi-se embora de lá» (Act 14.1) – conta-

nos, mais à frente. Mas não são só os farmacêuticos que saem. O atrito provocado pela 

chefe é mais do que o resultado de possíveis conflitos entre grupos profissionais distintos 

pois, como Diogo faz questão de nos relatar: «A principal economista da equipa, em termos 

da parte de matemática, que não era chefe, despediu-se e foi trabalhar com o farmacêutico 

que só lá tinha estado sete meses» (Act 14.3). 

 Acto IV – O Emprego na Empresa Multinacional. Apenas uma personagem intervém 

nesta cena. No entanto, Diogo atribui-lhe dois papéis distintos e é através dos papéis que 

desempenha que a personagem se define. A sua entrada em cena faz-se na qualidade de 

uma colega da indústria que o leva para a empresa farmacêutica multinacional, convidando-o 

para ir a uma entrevista. De colega que lhe abre as portas para um novo emprego ela passa, 

num segundo momento, a desempenhar o papel de chefe. Ao contrário da chefe anterior, de 

quem não gostava e por causa de quem sai, desta Diogo diz que «é um amor» (Act 16.1), «é 

uma daquelas pessoas que eu adoro» (Act 16.4), «que é o sonho de qualquer pessoa 

trabalhar com aquela pessoa como chefe» (Act 16.5). Para além de gostar da colega, Diogo 

estabelece com ela uma espécie de cumplicidade. Diogo despede-se desta empresa, três 

semanas depois de ter sido contratado. A chefe, ao fim de dez anos, também saiu. «Houve 

um dia que clique, ela saiu» (Act 41.4) – conta-nos para, em seguida, afirmar - «Por isso, 

com ela dou-me muito bem, porque ela também acabou por sair e compreende» (Act 45.5). 

 Acto V – O Emprego Actual. Uma pessoa que eu conhecia é uma das personagens 

principais deste acto. Tal como no caso anterior, e como se de um filme de suspense se 

tratasse, Diogo não nos releva de imediato a identidade da personagem. Ele faz 

aproximações sucessivas até que o mistério é finalmente desvendado. Ela é, inicialmente, 

«uma pessoa que eu conhecia do tempo do Y [Instituto público]» (Act 16.7), «um utente dos 

meus serviços» (Act.16.8) com quem se dava bem. Ela é, em seguida, a pessoa «com quem 

eu tinha feito uma entrevista antes de ir para o Y» (Act 16.9). «A pessoa» - conta-nos - «que 

não me tinha querido, porque eu não tinha experiência» (Act 16.10). Ela é, por fim, o director 

médico da empresa que lhe oferece uma vaga no quadro e um pacote salarial irrecusável. 

 Acto VI – O Futuro. O futuro é o acto com que encerra esta peça. Diogo fala-nos dos 

futuros possíveis e das suas condições de possibilidade, apresenta argumentos e contra-

argumentos e coloca em cena múltiplas personagens: os directores da indústria farmacêutica 
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que são sempre médicos; o único farmacêutico que ele conhece que foi director médico; as 

colegas que com trinta e um anos estão no topo da carreira; o antigo director-geral que é 

barbaramente pago; a mulher, também ela farmacêutica, que trabalha na área do marketing, 

que tem possibilidade de vir a ganhar mais do que ele, mas que não fala inglês e, por último, 

o amigo que tem um emprego que ele não queria, mas que é extremamente bem pago. No 

entanto, sobre estes actuantes individuais e colectivos falaremos no ponto seguinte. Eles são 

peças vitais no desenrolar de uma intriga que tem o futuro como mote. 

 

Os argumentos da narrativa de Diogo 

«Aos trinta e um anos, estou no topo da minha carreira» (Arg 23.1) é a frase que, 

com ligeiras alterações de forma, Diogo pronuncia várias vezes ao longo da narrativa. Mas 

mais do que uma constatação de facto, esta frase tem, no dispositivo narrativo de Diogo, 

uma dupla função e assume, do ponto de vista semântico, um duplo significado. Esta é uma 

frase fronteira. Ela divide a narrativa em duas sequências temporais: o tempo passado e um 

tempo futuro. Ela é a expressão verbal que dá conta do fim de um ciclo na vida profissional 

de Diogo. Ela é a frase de encerramento da primeira parte da história que Diogo nos conta. 

Mas ela é, também, o tema que serve de base à segunda parte da história, àquela em que 

Diogo se projecta no futuro, imaginando vários trajectos profissionais. «Aos trinta e um anos, 

estou no topo da minha carreira» é, assim, a expressão que Diogo constrói, para nos dar 

conta da posição que, presentemente, ocupa no seu ciclo de vida profissional. Frase síntese 

de um percurso percorrido e de um outro que se começa a construir, ela representa, 

simultaneamente, um ponto de chegada e um ponto de partida na história profissional de 

Diogo. Mas se esta frase está investida de uma dupla função narrativa, ela remete, também, 

para dois universos semânticos distintos2. Quando Diogo a pronuncia no contexto da sua 

história passada, ela é sinónimo de percurso profissional de sucesso. Ele só tem trinta e um 

anos e já está no topo da respectiva carreira. Todavia, quando o referente temporal é o 

tempo futuro, esta mesma frase adquire um outro significado. Ter trinta e um anos e estar no 

topo da carreira é sinónimo de fazer a mesma coisa, durante os próximos trinta anos, até à 

reforma e esta é uma perspectiva que não deixa Diogo muito confortável. 

                                                
2 A partir dos estudos realizados pelos formalistas russos do início do século, Todorov (1970) enuncia as várias figuras retóricas 
presentes nas narrativas literárias. O texto que analisamos não é uma narrativa literária, contudo, a frase a que nos reportamos e 
a polissemia que ela encerra corresponde a uma das figuras retóricas analisadas pelo autor: a silepse. Ilustrando esta figura com 
base numa novela de Boccacio, Todorov (1970: 58) refere-se-lhe nos seguintes termos: «um mesmo facto, o monge e a mulher 
no quarto de dormir, recebe uma interpretação na parte da narrativa que o precede e outra na que o segue». Ora, é exactamente 
isto que acontece na narrativa de Diogo. 
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 A meio da entrevista, Diogo pronuncia a frase que permite compreender o seu 

percurso de inserção e a posição que actualmente ocupa. Desde a ida para Inglaterra até a 

entrada na empresa actual, todos os episódios que nos relata estão ao serviço de uma 

mesma lógica argumentativa: explicar como se atinge o topo da carreira com trinta e um 

anos de idade. Diogo inicia o seu percurso de inserção na investigação. Primeiro em 

Inglaterra e depois em Portugal. Abandona voluntariamente a condição de bolseiro e a 

investigação. Porquê? Por causa do salário que era miserável. Diogo recebia cerca de 

setecentos e cinquenta euros. «Dá para viver quando vivemos em casa dos pais e não 

temos compromissos, mas a partir daí começa a ser complicado» (Arg 6.5) – explica-nos. 

Diogo ainda não tinha compromissos, mas já tinha vinte e sete anos e, como nos diz: «Aos 

vinte e quatro anos ainda achamos piada; aos vinte e seis, se calhar, já não achamos tanto e 

aos vinte e sete começamos a ter os cabelos em pé» (Arg 6.3). Diogo começou a ter os 

cabelos em pé e concorreu para um lugar para registos numa empresa nacional. Não foi 

aceite, porque não tinha experiência, mas, mais tarde, acaba por ser admitido pelo patrão. 

Este emprego é o primeiro passo na construção de uma carreira em que Diogo troca a 

componente técnica pela burocrática. «É quase como ter tirado um curso de farmácia e não 

o exercer bem» (Arg 7.6) – diz-nos ironicamente, depois de ter comparado o trabalho na área 

dos registos ao dos tradutores. Só que neste caso, os farmacêuticos são, como admite: 

«tradutores de luxo bem pagos» (Arg 7.5). Diogo garante-nos que aquele tipo de trabalho 

«não é um trabalho muito interessante» (Arg 7.2), assim como não pode dizer «que seja uma 

profissão fabulosa» (Arg 7.8), mas como nos elucida: «Era algo que eu achava que gostava 

e concordo ainda hoje que gostava, embora não o faça» (Arg 8.1). Apesar de gostar do que 

fazia, Diogo muda de emprego ao fim de nove meses. Porquê? A razão é mais uma vez a 

remuneração. «Eles estavam a pagar miseravelmente mal» (Arg 8.3) – declara para em 

seguida esclarecer o que entende por «miseravelmente mal». «Quer dizer, a diferença 

salarial aumentou o quê? Trinta mil escudos o que equivale hoje a cento e cinquenta euros, 

portanto...» (S8.5) – explica-nos. Recapitulemos. Diogo troca uma bolsa de investigação de 

setecentos e cinquenta euros, o que na sua opinião era miserável, por um emprego onde lhe 

pagam mais cento e cinquenta euros, mas cujo salário ele continua a qualificar de miserável. 

Considerando a diferença, tão pouco significativa, por que mudou Diogo? Diogo não precisa 

que a pergunta seja formulada para nos dar a resposta. «Simplesmente» - afirma - «para o 

currículo era diferente, porque eu agora já podia dizer que tinha experiência» (Arg 8.4). 
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Talvez a experiência que adquiriu nessa empresa tenha sido um elemento valorizado, 

posteriormente, no concurso para o Instituto público... não sabemos. Sabemos apenas o que 

Diogo nos diz: «A entrevista foi um desastre» (Arg 8.5), «O entrevistador era agressivo por 

natureza, mas pelos vistos gostou de mim» (Arg 8.7). Diogo foi recrutado, agora «já com 

condições perfeitamente aceitáveis» (Arg 8.8). O emprego no Instituto é mais um passo na 

consolidação de uma carreira profissional, toda ela construída no campo da gestão 

burocrática da informação. Diogo tem, finalmente, um emprego onde as condições são 

aceitáveis, onde aprende muito, mas onde o atrito e o desgaste foram demasiados. Diogo 

decide sair. Ele acha que «é uma área onde as pessoas não devem estar demasiado tempo» 

(Arg 10.4). Contudo, esta não parece ter sido uma decisão fácil. «Depois é também aquela 

situação, não é um sítio fácil de sair» - admite - «porque o Estado é o Estado» (Arg 12.9). 

Além disso, a mudança de emprego foi acompanhada por uma diminuição de salário, 

situação única desde que tomou a decisão de ir trabalhar para a indústria. «Fiquei chocado 

quando eles me disseram quanto é que eles pagavam» (Arg 13.12) – garante-nos, mas 

aceitou. Por que aceita Diogo este emprego que surge na sua narrativa como o único 

acontecimento dissonante da história de sucesso que nos conta? A vontade de abandonar o 

emprego no Instituto público antes que se desgraçasse foi certamente uma razão importante, 

todavia não se inscreve na lógica que tem orientado o seu percurso profissional. Diogo 

precisa de repor a linha de concordância que acompanha a sua narrativa uma vez que as 

mudanças de emprego têm sido subordinadas à melhoria das condições remuneratórias. Por 

isso, ele vai justificar a sua decisão no quadro de uma racionalidade económica, 

desenvolvendo, com perícia de especialista, uma análise de custo-benefício e acabando por 

concluir: «Não era nada de brilhante, o salário, mas dava para viver» (Arg 16.8), 

«Apertadinho, mas dava para viver» (Arg 16.10). Diogo, que acreditava que a sua vida ia 

finalmente estabilizar, ficou apenas três semanas na nova empresa. A experiência, que 

acumulou na área da comparticipação do medicamento, foi o capital profissional que trocou 

por um lugar no quadro de uma outra empresa multinacional, mas principalmente por um 

pacote salarial que foi incapaz de recusar. Tendo sido uma decisão rápida – tudo se resolve 

durante um jantar – ela não deixa de colocar algumas questões éticas que Diogo, já mesmo 

no fim da entrevista, nos dá a conhecer. Sair ao fim de três semanas de ter sido contratado, 

«não é algo que se faça de ânimo leve» (Arg. 42.8). «É preciso uma lata terrível» (Arg 42.2) 

– admite. Principalmente porque, como nos dirá mais à frente: «Objectivamente, eu não tinha 
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nenhum motivo para dizer que queria sair» (Arg 42.10), «Não tenho nada que os pudesse 

acusar como desculpa para me vir embora» (Arg 42.13). Em boa verdade, o único motivo foi 

mesmo o salário e foi isso que Diogo explicou ao seu superior hierárquico. «A única coisa 

que eu poderia dizer, na altura ao X, que era o meu director médico, era “eles ofereceram-

me mais do dobro do que vocês, é só isso...”» (Arg 42.3) – conta-nos. A empresa não estava 

disposta a pagar mais e Diogo afirma pragmático: «Não há como contornar isso» (Arg 42.5). 

A decisão estava tomada. Diogo sai ao fim de três semanas, mas confessa-nos que «até 

para mim, foi muito desconfortável fazê-lo» (Arg 42.7).  

O ingresso na empresa actual encerra este ciclo na vida profissional de Diogo. Ele é 

efectivo, não sente vontade de sair e atingiu o topo da carreira. Não em termos salariais, já 

que, como faz questão de nos informar, o salário «ainda pode subir mais cinquenta por cento 

até ao fim da carreira» (S.21.4). Feita esta declaração, Diogo acrescenta: «Mas não sendo 

médico também não posso passar daí» (Arg 21.1). O que quer Diogo dizer com esta 

afirmação? A resposta é simples. As suas expectativas salariais estão à partida definidas. 

Ele não pode aspirar a receber mais do que o dobro do ordenado até ao fim da carreira pela 

simples razão de não ser médico. Para ganhar mais, precisava de ser director, mas os 

cargos de directores médicos estão vedados aos farmacêuticos. Diogo enuncia sem hesitar 

as alternativas que lhe permitiriam passar daí, entenda-se, receber um salário superior. 

«Portanto» - diz-nos - «ou se muda para o marketing e realmente aí há uma infinidade de 

hipóteses ou se vai para a mesma companhia para o estrangeiro ou então não existe uma 

série de oportunidades, porque há lugares de coordenação sénior e cargos de direcção que 

aqui reportam a um director médico ou então não há mais nada» (Arg 21.5). Diogo descreve-

nos os futuros possíveis, mas não nos esclarece sobre qual o desejável. Este é um mistério 

que nos irá progressivamente desvendando, através de um diálogo que estabelece consigo 

próprio, recheado de argumentos e contra-argumentos, por vezes contraditórios, e no qual 

nem sempre as esperanças subjectivas e as probabilidades objectivas estão em 

consonância.  

Num primeiro momento, o futuro imaginado por Diogo, e que o realizaria 

profissionalmente, inscreve-se numa lógica de evolução na continuidade. Ele não pressupõe 

nem uma mudança de funções nem de área funcional. Ele tem como elementos constitutivos 

a autonomia financeira e a possibilidade de desenvolver projectos, à semelhança, aliás, do 

que faz o seu colega britânico. «Se me deixarem ter uma série de projectos quer na área 
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farmacológica quer na área económica, desenvolvidos por mim, criados por mim, por 

exemplo, como o meu colega do Reino Unido que embora coordene com o marketing e com 

o departamento médico, no fundo gere a parte dele, acho que estou realizado» (Arg 22.4) – 

explica-nos. Diogo diz-nos que ficaria realizado se pudesse fazer o mesmo que o colega, 

todavia será isso que deseja? A dúvida instala-se e a frase com que Diogo prossegue o seu 

raciocínio mais não faz do que reforçá-la: «Evidentemente, se me disser, se algum dia me 

dessem um lugar de direcção, eu não diria que não» (Arg 22.5) – confessa. Sonhará Diogo 

ser director? Provavelmente sim, mas racionalmente ele sabe que esse é um sonho 

impossível. Admitiu-o há pouco quando começou a discorrer sobre o futuro. Admite-o agora, 

ao afirmar: «É raro que um farmacêutico suba muito acima daquilo que eu já estou neste 

momento» (Arg 22.7). Voltará a admiti-lo à frente quando, uma vez mais, nos falar da 

impossibilidade de ser director. Para Diogo aceitar que, com trinta e um anos, não pode subir 

muito acima do lugar que ocupa neste momento, para não dizer que não pode subir mais, 

não é fácil. É certo que não é caso único entre os colegas farmacêuticos, mas partilhar esta 

situação com os seus pares não lhe parece trazer grande consolo. Diogo enumera os casos 

semelhantes, mencionando os colegas que, como ele, estão aos trinta e um anos no topo da 

carreira. «Eu ontem, num grupo de seis pessoas do mesmo curso, uma ainda não está no 

lugar de topo da carreira, porque ainda tem uma chefe farmacêutica, por isso falta-lhe subir 

um degrau» (Act 23.6) – conta-nos. «Todos os outros estão no topo da carreira, com trinta e 

um anos» (Act 13.7) – afirma com orgulho. Diogo orgulha-se do percurso profissional de 

sucesso que todos partilham, ainda que o seu orgulho vacile com a pergunta que lhe 

colocamos: «Então e depois? Está-se no topo da carreira com trinta e um anos e depois?». A 

resposta surge seca e não deixa margem para dúvidas: «Faz-se a mesma coisa durante os 

próximos trinta anos até à reforma» (Arg 24.1). «Não há como fugir» (Arg 24.2) – garante. 

«Não há mesmo como fugir» (Arg 24.3) – reafirma. Vai-lhe acontecer o mesmo que a outras 

colegas que conhece «que fazem a mesma coisa há vinte anos» (Act 24.2). Atingiram o topo, 

não podem subir mais, não há nada acima. Ele está na mesma situação e, entre a amargura 

e o sarcasmo, afirma: «Acabou, não há mais» (Arg 24.6). Depois deste momento de 

desânimo, Diogo reage. Talvez possa não ficar o resto da vida a fazer a mesma coisa. 

Talvez possa mudar ligeiramente de área. «Posso preocupar-me mais com uma área de 

garantia da qualidade» (Arg 25.2) – admite. «Posso-me dedicar mais à área económica que 

é algo que eu descobri há quatro anos» (Arg 25.3) – continua. «Posso passar a ter mais 
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responsabilidades em coordenação de projectos, eventualmente, trazer para Portugal alguns 

projectos internacionais que cá neste momento não são feitos, porque não há ninguém que o 

coordene» (Arg. 25.4) – acrescenta. Diogo retoma a ideia de uma evolução na continuidade 

que nos havia exposto inicialmente, agora enriquecida com incursões nas áreas da 

qualidade e da economia, todavia o tema de acesso a cargos de direcção volta a impor-se, 

persistente. «Agora, acima disso, cargos de topo de direcção estão quase vedados, por 

definição» (Arg. 25.5) – afirma de novo. Diogo debate-se com um dilema entre o querer e o 

poder. Ele queria ser director. Racionalmente sabe que não pode e os argumentos são 

conhecidos. Diogo enunciou-os já por duas vezes, mas precisa de os repetir uma vez mais, 

para si, não para nós. «Não há como fugir à coisa» (Arg 26.1) – diz resignado. «Eu não sou 

médico» (Arg 26.2) – declara, como se de um dado novo se tratasse. «Praticamente, nunca 

poderei ser director médico» (Arg. 26.3) – admite. Contudo, ao utilizar a palavra praticamente 

tal como um pouco antes tinha utilizado a palavra quase, Diogo mantém acesa uma réstia de 

esperança que, contra todos os argumentos racionais, teima em se manter viva, ainda que 

por pouco tempo. A racionalidade volta a ganhar terreno e Diogo afirma: «Eu só conheci, até 

hoje, na indústria portuguesa, um colega meu que foi director médico e já não é» (Act 26.1). 

A hipótese de ser director médico parece estar definitivamente arrumada e Diogo retoma um 

dos projectos que inicialmente enunciara, «Realmente, se eu alguma vez quiser mudar 

claramente de nível para poder subir mais, tenho que enveredar pela área comercial» (Arg 

26.4). Mas esta não é, para Diogo, uma escolha acertada e explica-nos porquê. «Porque a 

área comercial pressupõe também alguma experiência de vendas desde o início. Quer dizer, 

é um bocado começar por baixo para depois ir subindo. O entrar a dois terços do topo causa 

anticorpos» (§27). Excluída que está também esta hipótese, resta-lhe uma última, enunciada, 

também ela, no início desta segunda parte da narrativa: «Confesso que se não estivesse 

casado, equacionava sair do país» (Arg 35.11) – diz-nos. Diogo é casado e vai ser pai em 

breve, embora o casamento e a paternidade não sejam, verdadeiramente, o problema. «A 

minha mulher claramente fala muito dificilmente inglês e, portanto, na área de trabalho dela 

que é o marketing tem que falar inglês...» (Act 35.1) – explica-nos. O pouco domínio da 

língua inglesa é afinal a principal limitação. Sê-lo-á, realmente? Diogo começa por nos dizer 

que se não fosse casado equacionava sair do país, para pouco depois afirmar: «Eu, neste 

momento, equaciono ir trabalhar para a casa-mãe» (Arg. 36.4). No entanto, ele tem um novo 

problema. «O problema é que as empresas farmacêuticas estão um bocado separadas, o 
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que, no caso obrigava, por exemplo, a minha mulher, se quisesse trabalhar em marketing 

farmacêutico, tinha de trabalhar na mesma empresa que eu o que, normalmente, não é uma 

boa ideia» (Arg 36.5) – explica-nos. Como por milagre, o problema da língua desaparece e é 

substituído pelo receio das fusões e das reestruturações, vulgares na indústria farmacêutica, 

que fazem com que de repente venha tudo para rua sem saber como. Pragmaticamente, 

Diogo declara: «Portanto, vários ovos no mesmo cesto, não convém» (Arg 37.2). E conclui: 

«Portanto, basicamente, por isso, neste momento não equaciono sair» (Arg 37.4). Diogo que, 

ao longo da história que nos conta, se nos dá a conhecer como um homem lógico e racional 

investido na construção de uma carreira profissional de sucesso, pautada pela melhoria 

progressiva das condições salariais, enreda-se, agora, numa teia de contradições e o 

mistério adensa-se. Por que se contradiz Diogo? A saída para o estrangeiro é, ou não, um 

projecto concretizável no quadro das possibilidades objectivas? De entre os futuros 

possíveis, a saída para o estrangeiro é um projecto desejável? Diogo não nos dá uma 

resposta imediata a estas questões, talvez, porque ele próprio não a possua. Como um bom 

argumentista, ele vai tecendo, paciente e meticulosamente, a teia da intriga.  

A saída para o estrangeiro é mais do que uma mera possibilidade, do que uma ficção 

condenada a ficar confinada ao reino da utopia. Ela é um projecto que se inscreve numa 

estrutura de oportunidades a que Diogo pode aceder. «Há uns tempos» - conta-nos - «foi-me 

perguntado, especificamente, se eu estava disponível para um cargo internacional e eu disse 

“estar estou”» (Arg 37.5). Diogo está disponível, mas impõe condições. «Agora, se a X me 

pagar por um cargo internacional o suficiente para eu ir e poder tomar a decisão que a minha 

mulher arrisque a largar o emprego dela, ficar sem emprego e depois logo se vê... se der 

para vivermos os dois, tudo bem» (Arg 37.6) - explica. As condições que Diogo enuncia 

permitem-lhe neutralizar os dois problemas que anteriormente nos tinha revelado. Ganhando 

um salário suficiente para que a mulher não precise de trabalhar está resolvido o problema 

da língua e o dos ovos no mesmo cesto, assim como está também solucionado um outro 

problema que não nos havia ainda desvendado: «Fazer o mesmo que faço aqui, se for para 

lá sozinho, francamente, não vou» (Arg 37.7) – garante. Esta certeza é pouco duradoura e 

Diogo declara de chofre: «Mas se me disserem logo que estou despedido, se calhar 

equaciono, não digo que não enquanto não arranjar outra coisa em Portugal» (Arg 37.9). «Se 

calhar, podia equacionar...» (Arg 37.10) – admite pensativo. «É tudo uma questão de 

conversar» (Arg 39.5) – dir-nos-á mais à frente. Diogo não rejeita a hipótese de uma carreira 
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internacional. Mais do que não rejeitar, esta é uma ideia que o seduz, que o atrai. Porquê? 

Uma vez mais, a resposta não é directa. De repente, Diogo reporta-se um amigo seu que 

tem um trabalho que ele não queria. «Ele é responsável por montar uma empresa 

farmacêutica no Brasil. Portanto, ele, geralmente à segunda e terça está com o director-geral 

em Portugal. À terça à noite vai para Marrocos e quarta está em Marrocos. No final de quarta 

voa para e Brasil e volta na sexta-feira. (...) Todas as semanas» (§39). Feita esta descrição, 

Diogo refere-nos que a vida do colega é uma vida infernal para em seguida declarar: «É 

extremamente bem pago» (Act 39.11). «É barbaramente bem pago» (Act 39.12) – reafirma. 

Estas duas últimas frases constituem a resolução do enigma e permitem compreender a 

atracção de Diogo pela carreira internacional: a remuneração. É certo que um cargo 

internacional pode corresponder a uma vida infernal, mas é, como ele admite, barbaramente 

bem pago, principalmente quando se tem apenas trinta e cinco anos, como o colega. Mais à 

frente, Diogo dá-nos um outro exemplo, o do seu antigo Director-Geral. Mais velho do que o 

amigo – tem sessenta e quatro anos – também ele passa a semana a viajar. E tal como o 

amigo, também ele é barbaramente bem pago, «muito para além do que eu consigo 

imaginar» (Act 40.6), afiança-nos. Mas isto já nós sabemos. A remuneração é um elemento 

suficientemente atractivo para que Diogo equacione uma carreira internacional. O que é 

novidade, e é por isso que ele nos fala desta personagem, é que o salário vem 

acompanhado de poder. «Compreendo porque é que ele diz que tem o gozo de ser Vice-

Presidente» (Arg 40.7) – declara. «O gosto de mandar e o poder, às vezes, leva-nos a 

aceitar muita coisa...» (Arg 40.8) – acrescenta enigmático.  

Dinheiro, gosto de mandar e poder são, afinal, os elementos que tornam a carreira 

internacional tão sedutora para Diogo e o levam a declarar: «Portanto, acredito que aceite, 

porque há ali uma série de coisas que interessam» (Arg 40.9). De imediato, Diogo recua. 

Não é uma aceitação incondicional, «depende do que é que oferecem» (Arg 40.11) – afirma, 

uma vez mais. Afinal, tudo tem um preço e ele sabe-o por experiência própria: «Eu também 

disse que não há dois anos e meio, mas quando me disseram qual era o package eu disse: 

“onde é que eu assino?”» (Arg 40.13). 
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O mundo sócio-profissional de Diogo 

A oposição que estrutura a narrativa de Diogo, e que melhor dá conta do seu 

universo simbólico, é a que opõe os empregos onde Diogo admite que o salário era aceitável 

e aqueles onde considera que pagavam miseravelmente. Aliás, a biografia profissional de 

Diogo é uma busca persistente de melhores condições salariais. Os empregos onde 

pagavam miseravelmente são a bolsa de investigação, o emprego no laboratório nacional e 

aquele que obteve na primeira empresa farmacêutica multinacional. Do outro lado, estão o 

emprego no Instituto público e o que actualmente ocupa. Diogo pertence ao quadro da 

empresa e não sente vontade de sair. Como vários colegas seus, atingiu o topo da carreira 

se bem que a sua carreira salarial ainda possa vir a aumentar cerca de cinquenta por cento. 

Diogo tem o futuro garantido, mas estar trinta anos a fazer a mesma coisa não é uma 

perspectiva pela qual nutra uma particular simpatia. Assim sendo, ele constrói vários futuros 

possíveis, vários projectos profissionais. A principal partição em torno da qual eles se 

distribuem é aquela que se organiza em torno de duas ideias: manter ou mudar. No 

dispositivo narrativo de Diogo, manter tanto é sinónimo de fazer as mesmas coisas durante 

os próximos trinta anos como de alargar a sua área de competência. Gerir projectos, como 

faz o seu colega inglês, dedicar-se mais à área económica ou preocupar-se mais com a área 

económica podem ser caminhos a explorar no futuro. Sendo este um cenário provável, ele 

não é totalmente do agrado de Diogo. Manter as mesmas funções, ainda que estas sejam 

alargadas a novas áreas de competências, é o mesmo que dizer que o seu salário não 

aumentará mais do que cinquenta por cento até ao final da carreira, se bem que o carro 

possa melhorar substancialmente. Para passar daí, Diogo tem de mudar, mas mudar implica 

uma de duas situações. Ou ele muda de funções ou muda de área. Mudar de área implica ir 

para a área comercial. Este é um futuro possível, mas não é uma solução acertada. Entrar a 

dois terços da carreira cria muitos anticorpos... Resta-lhe, por isso, a mudança de funções. 

Diogo gostava de ser Director, todavia este é um cargo que lhe está vedado. Ele não é 

médico e até agora só conheceu um farmacêutico que, temporariamente, desempenhou 

essa função. Não podendo ser Director, Diogo pondera enveredar por uma carreira 

internacional. Este é um projecto profissional que o seduz. Atrai-o os salários bárbaros que o 

colega e o antigo Director-Geral auferem. Atrai-o o gosto de mandar e o poder. No entanto, 

esta é uma equação em que intervêm vários termos, por vezes, contraditórios: a mulher que 

não domina inglês; a solução pouco avisada de trabalharem os dois na mesma empresa; o 
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filho que está para nascer; a recusa em ir sozinho para o estrangeiro. Diogo já foi sondado e 

admite que tudo depende das condições. Mas, na verdade, o futuro é uma incógnita. A 

certeza, essa diz-se em meia dúzia de palavras: Tenho trinta e um anos e estou no topo da 

carreira. 
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Figura nº6 
Esquema da narrativa de Diogo 
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O que eu gosto mesmo é de fazer política e não é exactamente de ser jurista 

 

Duarte terminou a licenciatura em Direito, em Julho de 1998, com catorze valores. Tem vinte 

e nove anos, é solteiro e vive em casa dos pais. 

 

 O percurso de inserção de Duarte: da faculdade para uma situação estável 

 Mal termina o curso, Duarte trata logo os papéis para o estágio na Ordem dos 

Advogados. Faz o estágio, mas a Ordem recusa-lhe a inscrição. É-lhe que está a exercer 

funções de autoridade e que essas funções são incompatíveis com a prática de advocacia 

(S1). Duarte termina o curso em Julho e no dia vinte e nove de Outubro entra ao serviço num 

organismo público, como jurista. Vai para a divisão de contencioso onde se mantém. Duarte 

elabora pareceres. Faz a análise e a preparação da decisão, embora não decida. Quem 

toma as decisões é o chefe. Apesar da sua entidade empregadora ser o Estado, ele não é 

funcionário público. Duarte pertence ao quadro do Instituto, desde Outubro de 1999, mas 

como está sujeito a um contrato individual de trabalho, insurge-se contra a decisão da Ordem 

de não o deixar exercer advocacia, com o argumento de que é funcionário público. Como 

técnico superior especialista do terceiro escalão, Duarte recebe duzentos e sessenta contos 

limpos, salário que considera uma vergonha. Apesar do salário ser uma vergonha, Duarte 

pode dar-se ao luxo de fazer o horário que quer. Normalmente, chega antes das oito e meia 

e sai às cinco da tarde. Gosta de entrar e de sair cedo e de gerir o seu ritmo de trabalho o 

que nem sempre é possível, porque o trabalho é por picos. Tanto pode andar aflitíssimo, 

como pode estar sem ter quase nada para fazer (S2). Duarte encontra-se a frequentar uma 

pós-graduação em Contencioso Administrativo, paga pelo Instituto público onde desempenha 

a sua actividade profissional. Ele já andava a matutar a ideia de voltar a estudar, mas só 

pensava concretizá-la talvez daí a dois anos. Entretanto, a oportunidade surgiu de repente e 

Duarte aproveitou. Está a fazer os possíveis para dar o seu melhor (S3). Para além do 

trabalho e da formação pós-graduada Duarte tem uma actividade política intensa. Militante 

de um dos maiores partidos políticos, Duarte desempenha vários cargos partidários. É 

membro da comissão nacional do partido, do secretariado nacional da respectiva juventude 

partidária e do secretariado concelhio. Além destes cargos, é ainda membro da assembleia 

municipal de uma câmara da Área Metropolitana de Lisboa. Pelo caminho, concorre três 

vezes à associação de estudantes no ensino secundário. Perde as três eleições. Já no 



 357 

ensino superior foi membro da assembleia de representantes e do conselho directivo. A nível 

local foi, durante quatro anos, membro da assembleia de freguesia. A política ocupa-lhe 

tempo e é dispendiosa. As saídas, que fazem parte do seu trabalho partidário, não são 

pagas pela estrutura partidária, porque o partido não tem dinheiro (S4). No plano profissional, 

o seu futuro vai depender de como correr a pós-graduação. No Instituto ele não vai poder 

evoluir, por isso, dar aulas no ensino superior, a tempo inteiro ou como actividade 

secundária, é uma possibilidade que Duarte tem em conta já que a advocacia lhe está 

vedada e o exercício da actividade política a tempo inteiro é, presentemente, improvável.  

 Em termos profissionais, Duarte encontra-se na expectativa e não pode fazer 

projecções sem saber os resultados da pós-graduação; em termos políticos, pelo contrário, 

os seus projectos a dois, três, anos estão perfeitamente definidos: ajudar à reeleição da 

Secretária-Geral da juventude do seu partido, fazer o resto caminho até ele próprio sair por 

limite de idade, continuar o seu empenhamento ao nível da concelhia e trabalhar para que o 

partido ganhe a câmara municipal, nas próximas eleições autárquicas. 

 Até ao presente, a história que Duarte nos conta é, como ele próprio diz, «mais ou 

menos fácil de contar» (Arg 1.2), até porque, como admite já no final da entrevista, «estive 

sempre numa situação estável» (S 44.1). Desde que conclui a licenciatura em Direito até ao 

presente, Duarte teve apenas um emprego o que faz dele um protagonista de um percurso 

de inserção pautado pela linearidade e pela estabilidade3. O Instituto público onde trabalha 

estava a precisar de juristas. «Respondi e aproveitei a oportunidade» (S2.2) – conta-nos. 

Duarte sabe, com exactidão, o dia em que começou a trabalhar. «Entrei ao serviço no dia 

vinte e nove de Outubro» (S1.4) – informa. Um ano depois, passa para o quadro. Duarte 

define, sem hesitar, a sua pertença profissional. «Eu sou jurista da Divisão de Contencioso» 

(S4.1) – declara, para de seguida nos explicar em que consiste exactamente o seu trabalho: 

«Ou seja, eu tenho um trabalho que implica não só pareceres sobre áreas que têm a ver com 

o próprio funcionamento desta autoridade, como também da própria análise e preparação do 

decisão e processo contraordacional» (S.4.2). «Isto é» - acrescenta – «análise e preparação 

da decisão e não qualquer tipo de decisão» (S4.3). Duarte faz questão de esclarecer que 

não participa no processo de decisão. A decisão propriamente dita é da estrita competência 

do chefe. Por que insiste Duarte neste aspecto? Por que afirma que apenas participa na 

                                                
3 Se nos socorrermos da tipologia das trajectórias de inserção proposta por Pottier (1992: 274), o percurso de inserção de Duarte 
corresponde a uma trajectória de estabilização interna junto de um único empregador. O acesso a um emprego estável, 
sancionado por um contrato a tempo indeterminado, faz-se por via indirecta: o vínculo precário com que entra na empresa dá 
lugar, passado um ano, ao seu ingresso no quadro. 
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preparação da decisão? A resposta a estas perguntas encontra-se na relação conflituosa 

que mantém com a Ordem dos Advogados. Duarte conta-nos que quando terminou a 

licenciatura «eu meti logo os papéis para o estágio, para o estágio na Ordem dos 

Advogados» (S1.2). Durante algum tempo, concilia o trabalho de jurista, no Instituto, com o 

estágio em advocacia. O problema surge quando, terminado o estágio, Duarte é impedido de 

se inscrever na Ordem. «O que se passa é que a Ordem dos Advogados recusou-me a 

inscrição, porque dizem que as funções que eu aqui tenho são incompatíveis nos termos da 

lei» (S 5.1) – explica-nos. «Porque dizem que eu estou a exercer funções de autoridade, o 

que não é verdade» (S 5.2) – aduz peremptório. Por que razão afirma Duarte que não exerce 

funções de autoridade? Porque, como nos relatou anteriormente, ele não decide. Ele limita-

se a apoiar juridicamente os processos de decisão. Mas a Ordem tem ainda um outro 

argumento que Duarte nos dá a conhecer: «Qualquer funcionário público, à partida, está 

incompatível» (S 6.1). Só que ele, apesar de trabalhar num organismo estatal, não é 

funcionário público. Ele é «um trabalhador do Estado, sujeito a contrato individual de 

trabalho» (S 6.2). Como a Ordem não tem esse entendimento, Duarte declara com 

ressentimento: «Eu não estou a exercer advocacia, porque a Ordem dos Advogados não me 

deixa exercer, ponto!» (S 7.1). Se a Ordem deixasse, afiança: «Estaria a exercer advocacia, 

simultaneamente com isto e, obviamente que as coisas são como são, com o objectivo, 

assim que se tornasse viável, fazer advocacia a tempo inteiro» (S7.2). 

 Duarte não exerce advocacia, mas frequenta uma pós-graduação em Contencioso 

Administrativo. «Neste momento» - conta-nos - «a Autoridade decidiu pagar a mim e a mais 

três juristas uma pós-graduação em Contencioso Administrativo» (S 22.2). Duarte está 

apostado nesta pós-graduação, não tanto pelos contributos que dela podem advir para o seu 

desempenho profissional, mas antes porque acalenta a esperança que ela se transforme 

num turning point4 na sua trajectória profissional. «Vou fazer os possíveis para dar o meu 

melhor e a partir daí logo se vê» (S 23.2) – assegura-nos. «Pode ser que se aquilo correr 

bem eu comece a ter outro tipo de perspectivas, vamos ver» (S 23.3) – acrescenta. Que 

perspectivas são essas é o que veremos mais à frente. Por agora, basta sabermos que 

Duarte está investido nesta pós-graduação que «apareceu de repente» (S48.1). «Eu já 

andava a matutar a ideia de voltar a estudar, não este ano» (S48.2) – conta-nos. «Talvez 

                                                
4 O conceito de turning point é da autoria de Hughes (1993: 125). Ele surge associado a um outro conceito – o de ciclo de vida - e 
corresponde a um momento de viragem na história de vida individual.  Filiando-se na mesma corrente teórica, Pais (2001: 104) 
refere-se aos turning points como pontos de inflexão que dão um novo rumo à vida. 
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daqui a dois anos» (S48.3) – explicita. Mas ela apareceu e «eu aproveitei» (S 48.4), tal como 

já antes tinha aproveitado a oportunidade de entrar para o Instituto. A frequência da pós-

graduação tem apenas um senão. «Uma coisa é certa, a pós-graduação fez-me, está-me a 

causar algumas limitações à minha actividade política» (Arg 44.8) – afirma.  

 A actividade política é uma dimensão importante da vida de Duarte, mais até do que 

a vida profissional. Duarte ocupa vários cargos nos órgãos nacionais e concelhios do partido 

em que milita. «Essencialmente, sou membro da Comissão Nacional do X, do Secretariado 

Nacional da Y [juventude partidária] e do Secretariado Concelhio» (S 13.1) – esclarece-nos 

Para além destes cargos partidários, esteve quatro anos na Assembleia de Freguesia da sua 

área de residência. Presentemente, diz-nos: «Sou autarca na Assembleia Municipal» 

(S.13.2). O seu percurso político iniciou-se no Ensino Secundário, ainda que sem grande 

sucesso. Fez parte de listas que concorreram à Associação de Estudantes. «Concorri três 

vezes e perdemos três vezes, com listas diferentes» (S 37.3) - afirma com ironia. No Ensino 

Superior, as coisas correram melhor. «No ensino superior» - esclarece - «eu cheguei a ser 

membro da Assembleia de Representantes e do Conselho Directivo» (S37.4).  

 A história de inserção de Duarte é, de facto, fácil de contar: um só emprego e o 

acesso a uma situação estável. Ela é, quase diríamos, uma história sem história, se não 

fosse o episódio que tem como protagonista a Ordem dos Advogados. Do ponto de vista 

profissional, Duarte estabelece uma relação de disjunção entre ser jurista e exercer 

advocacia. Ele é jurista porque quer; porque houve uma oportunidade e ele aproveitou-a. Ele 

não exerce advocacia, porque não pode; porque, apesar de ter concluído o estágio, a Ordem 

não o deixa exercer, impedindo-o de concretizar um dos seus projectos profissionais. 

 

 Os actuantes da narrativa de Duarte 

 A Ordem dos Advogados é um dos actuantes da narrativa de Duarte. Duarte insurge-

se contra a decisão da Ordem de recusar a sua inscrição, inviabilizando, assim, a 

possibilidade de exercer advocacia. No entanto, esta decisão não é um acto isolado. Na sua 

opinião, ela está ao serviço de uma estratégia levada a cabo pela Ordem e que Duarte nos 

dá a conhecer, nos seguintes termos: «Entretanto, concluí o estágio, mas a Ordem dos 

Advogados, com uma interpretação abusiva de um preceito legal, que se deve ao excesso 

de advogados que existem, faz uma interpretação abusiva de um preceito legal para impedir 

que quem trabalha, mesmo sem quaisquer funções, mesmo sem ser funcionário público, 
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sem ter lugares de Direcção, para impedir que essas pessoas estejam a exercer advocacia 

também» (Act 2.1). O que está aqui em causa é, afinal, uma estratégia corporativa de 

controlo do acesso à profissão que Duarte garante ser necessário combater. «É preciso 

atacar tudo que seja corporativismo e, neste caso concreto, há claramente um grande 

problema de acesso à profissão, que não tem outro nome.» (Arg 8.6) – assegura-nos5. No 

entanto, este não é um combate fácil e Duarte sabe-o. «Ainda por cima fala-se, e eu que 

estou envolvido na política estou à vontade para falar, que não há coragem dos partidos 

políticos, nenhum que seja, para se opor às pretensões da Ordem dos Advogados, em 

termos de estatutos» (Act 7.1) – explica-nos. As críticas de Duarte à Ordem não se limitam 

às questões estritamente estatutárias. Elas estendem-se também aos custos financeiros que 

a frequência do estágio acarreta. Quando Duarte fez o estágio, pagou cerca de cem contos. 

«Agora» - garante - «ainda é pior» (Act 8.4) – e explica porquê. «Eles reduziram as cadeiras 

de seis para três e mantém-se a pagar o mesmo» (Act 8.5) – diz-nos. «E no fim» - 

acrescenta - «tem que se ir obrigatoriamente a umas conferências sobre as outras três 

matérias nas quais tem que se pagar cerca de oitenta ou cem contos» (Act 8.7). Por tudo 

isto, o seu veredicto não deixa margem para dúvida: «A Ordem dos Advogados está cada 

vez pior» (Act 8.1). 

 Uma outra personagem desta história são os políticos. Quando nos fala dos políticos, 

Duarte estabelece duas relações de disjunção em torno de dois eixos semânticos: o regime 

de exercício da actividade política e o modelo orgânico de intervenção política6. No primeiro 

caso, Duarte distingue os políticos que podem fazer política a tempo inteiro dos que a fazem 

em part-time. No cerne desta distinção está a qualidade do trabalho realizado. «Não tenho a 

mínima dúvida de que há outras possibilidades de trabalho e mais do que trabalho, de 

qualidade de trabalho, para quem possa estar a fazer política a tempo inteiro» (Act 14.1) – 

garante-nos. «Agora digo-lhe, a qualidade do trabalho para quem o possa fazer a tempo 

inteiro, não tem comparação» (Act 14.2) – reafirma. Porquê? «Por uma questão de 

                                                
5 O que Duarte nos está a relatar corresponde ao que Weber (1995: 82) chamou de fechamento social. O fechamento social é o 
processo através do qual um grupo procura garantir as oportunidades a um número restrito de membros. Neste caso concreto, o 
facto do exercício da advocacia exigir a inscrição na Ordem e de esta só poder ser realizada depois da prestação de provas de 
admissão corresponde ao que Weber (1995: 84) designa por fechamento por regulamentação. Através deste processo, a Ordem 
visa controlar a qualidade e a quantidade dos seus membros, afim de assegurar o prestígio e as oportunidades de lucro aos seus 
membros assim como o monopólio do exercício desta actividade. No entanto, a regulamentação só por si não parece ser 
suficiente para manter os privilégios deste grupo, por isso, a Ordem introduz outros requisitos com vista se não a intensificar pelo 
menos a manter a eficácia do processo de fechamento social. 
6 Por modelo orgânico de intervenção política entende-se a distinção clássica da sociologia política entre o partido de militantes e 
o partido de quadros. Os militantes são aqueles que intervêm na política por convicções ideológicas. Os quadros são aqueles 
que intervêm na política com base na sua expertise profissional 
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disponibilidade física, mental e concentração completa naquilo» (Act 14.3) – explica. Para os 

políticos a part-time, como ele, a situação é diferente. «Nós estamos a trabalhar, temos de 

nos concentrar no nosso trabalho e ainda com as coisas lá fora» (Act 14.4) – diz-nos. A 

segunda relação opõe os políticos profissionais aos políticos não profissionais, grupo com o 

qual ele se identifica. Duarte utiliza dois atributos para caracterizar os políticos profissionais: 

dependem da política para viver e não têm liberdade de escolha. «Quem depende mesmo da 

política para viver está em muito maus lençóis, porque não pode decidir como muito bem 

entender» (Act 12.1) – explica-nos. Duarte dá-nos vários exemplos. O do assessor do 

Ministro, o do assessor do Presidente de Câmara. Em caso de guerra interna quer um quer 

outro estão condenados a escolher a opção do respectivo Ministro ou Presidente de Câmara. 

Só que não se trata de uma verdadeira escolha, porque, como nos afiança: «Não há 

liberdade, não tem uma verdadeira liberdade de escolha» (Act 16.2). Os políticos não 

profissionais, como Duarte, são a imagem invertida dos primeiros. Têm liberdade de escolha 

e não fazem a sua vida depender da política. 

 O último actuante é Duarte. Duarte não utiliza a narrativa para nos dar uma imagem 

unificada de si próprio. Muito pelo contrário. Ele desdobra-se numa multiplicidade de papéis, 

dando-nos a conhecer vários Duartes fruto da sua inscrição nos diferentes planos de vida. 

Ele conta-nos as suas experiências de vida e, ao fazê-lo, mostra-nos uma personagem 

multifacetada, que se assume como protagonista dos acontecimentos passados e futuros. 

Duarte faz entrar em cena o “eu advogado” quando nos fala da proibição de se inscrever na 

Ordem dos Advogados. Aos argumentos legais apresentados pela Ordem, ele contrapõe o 

exemplo espanhol onde «não há qualquer tipo de incompatibilidades» (Arg 7.5) e a 

deontologia profissional é o instrumento que regula o exercício da advocacia. Entre uma 

regulação legal e uma regulação deontológica, Duarte opta indiscutivelmente pela segunda. 

«Por exemplo, eu sei perfeitamente que não poderia, enquanto advogado, por uma questão 

de deontologia profissional, se estivesse a exercer, obviamente não faria qualquer trabalho, 

como advogado, na área X [área onde exerce a sua actividade profissional» (Act 7.2) – 

assegura-nos. A política é o palco onde actua o “Duarte político”, aquele que nos afiança: «O 

que eu gosto mesmo de fazer é política» (Arg 12.1). Duarte constrói a sua personagem com 

base num processo de individualização7 onde a comparação antitética é a figura retórica por 

excelência. Duarte não é um político em abstracto. Duarte é um político em acção, utilizando 

                                                
7 Individualização é aqui utilizada no sentido que lhe é conferido por Ricoeur (1990: 40) sendo caracterizada como o processo 
inverso ao da classificação, o qual abole as singularidades em favor do conceito. 
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os cargos partidários e autárquicos que ocupa como operadores de individualização. Duarte 

não é também um político a tempo inteiro. É um político em part-time que conjuga a vida 

profissional com a actividade política e partidária. Mas acima de tudo, Duarte não é nem quer 

ser um político profissional, que depende da política para viver e que não tem liberdade de 

escolha. Se dúvidas houvesse sobre este processo de individualização que Duarte realiza 

sobre si próprio, a resposta a uma pergunta que lhe colocamos, já no final da entrevista, 

seria, só por si, suficiente para as irradiar. Questionado sobre se está zangado com os 

políticos, Duarte responde sem hesitar: «Se tivesse que estar zangado, estaria comigo 

próprio» (Act 42.1). Duarte é um advogado em potência, um político em acção e um jurista 

de profissão. A vida profissional tem como protagonista o “Duarte jurista”. Duarte diz-nos, 

logo no início, que é jurista no Gabinete de Contencioso. Ser jurista neste gabinete é 

preparar pareceres e para os preparar, Duarte tem de interpretar a lei. Mas Duarte coloca, 

também, os seus saberes profissionais ao serviço do partido. Só que neste caso, ele não se 

limita a interpretar. Ele participa na elaboração da norma legal. «Por exemplo» - conta-nos - 

«as grandes alterações que houve nos estatutos da X [juventude partidária], no ano passado, 

quem foi o redactor fui eu» (Act. 25.2). Também a nível local, os seus conhecimentos de 

jurista são úteis ao partido, «Eu estou numa Comissão do Regimento, de alteração do 

regimento da Assembleia Municipal, e vejo lá muita coisa que não está muito bem escrita e 

eu proponho alterações» (Act 25.3). Enquanto jurista, Duarte desdobra-se em duas 

personagens opostas. Na vida profissional, ele é o jurista que interpreta a lei. Na vida 

político-partidária, ele é o jurista que faz a lei. Entre uma e outra, Duarte não hesita: «Sou 

muito melhor jurista como legislador do que outra coisa qualquer» (Act 25.4) – afiança. Por 

último, Duarte faz entrar em cena o investigador em Ciências Jurídicas, quando nos fala de 

um dos seus projectos profissionais. Ao contrário das personagens anteriores, o “Duarte 

investigador” é uma personagem ambivalente, assim como é ambivalente a acção que ele 

protagoniza. Como veremos em seguida, ele coloca a possibilidade de dar aulas a tempo 

inteiro, no ensino superior, e de fazer alguma investigação. O problema é que, como Duarte 

admite, «eu nunca tive muita paciência para grandes investigações, grandes coisas desse 

tipo» (Act 27.1). Ele gostava e até está com vontade, mas nem tem paciência nem se está a 

ver... «Pelo menos ainda, se bem que esteja com vontade, não me vejo, pelo menos por 

enquanto, a fazer grandes trabalhos de teses de Mestrado nem nada disso» (Act 27.2) – 

conta-nos para em seguida reafirmar - «Não me vejo» (Act 27.3), «Não me estou a ver» (Act 
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27.5), «Não tenho paciência» (Arg 27.6). Confrontado com a impossibilidade de 

desempenhar este papel, Duarte só tem duas soluções possíveis: ou mata a personagem 

que criou ou retira-a temporariamente de cena. «Portanto, eu não me estou a ver, pelo 

menos para já, com paciência para isso» (Act 27.7) – conclui. E com esta afirmação Duarte 

faz a sua opção. O investigador recolhe aos bastidores. 

 

 Os argumentos da narrativa de Duarte 

 Sabemos que o nosso percurso de vida se presta à construção de várias histórias e 

ao urdir de várias tramas, assim como sabemos que a história de inserção que cada 

licenciado nos conta é uma versão, entre outras possíveis. Mas, do leque de histórias 

possíveis, todos eles optaram por uma estratégia narrativa em que a intriga se desenvolve a 

partir de um tema, de uma ideia principal. Todos os entrevistados narram uma história e 

apenas uma, feita de experiências vividas e de projectos futuros. A vida profissional é o tema 

e a intriga constrói-se num movimento de vai e vem entre a revisitação do passado e a 

antecipação do futuro. Todavia, como para alguns a vida não se esgota na actividade 

profissional e, para outros, a vida profissional estabelece, com outros planos de vida, uma 

relação de interdependência, a história ramifica-se. As incursões na esfera familiar, nos 

tempos livres ou na formação pós-graduada são o mote para pequenas histórias que 

alimentam a intriga, mas que dela não se autonomizam. Com Duarte é diferente. Duarte não 

nos conta uma história, mas sim duas8, porque duas são as vidas que vive. São vidas 

paralelas, com roteiros próprios e cruzamentos fugazes a que Duarte não quer e não pode 

dar unidade.  

 A entrevista começa como todas as outras, mas logo nas primeiras falas Duarte 

lança a frase que servirá de mote a uma das histórias que nos conta. «O que eu gosto 

mesmo de fazer é política» (Arg 12.1)9 – afirma de chofre. «Isso é que eu gosto» (Arg 12.2) –

insiste com entusiasmo. Duarte voltará a repetir esta frase várias vezes ao longo da 

                                                
8 As duas histórias que compõem a narrativa de Duarte correspondem ao que Barthes (1971: 41-42) designa por episódios 
funcionalmente independentes na medida em que não existe uma relação sequencial entre eles.  
9 Se tivéssemos deixado, Duarte só nos falaria da sua actividade política, mas nós não deixámos, por isso, a entrevista é um 
permanente vai e vem entre os dois temas: a vida profissional e a vida política. Sempre que pode, Duarte retoma o tema da 
política. Pelo nosso lado, sempre que podemos, reintroduzimos o tema da actividade profissional. Analisada à distância, com os 
instrumentos que nos permitem reflectir sobre a nossa prática como investigadora, esta é a entrevista mais directiva das 
entrevistas não directivas. Trata-se, contudo, de uma directividade mitigada, resultado de um processo de negociação implícito, 
que acompanha toda a entrevista e que se saldou num “acordo de cavalheiros”. É verdade que ele não foi o resultado de um acto 
consciente e só a análise da entrevista lhe confere visibilidade e permite identificar os termos em que ele foi redigido. Na prática, 
este acordo tácito mais não fez do que consagrar os interesses de ambas as partes: o nosso em ouvir a sua história de inserção; 
o de Duarte em nos falar da sua vida política. O resultado desta confluência de interesses são as duas intrigas que compõem 
esta narrativa. 
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narrativa, mas é neste momento que nos dá a conhecer a sua concepção de política: «A 

política não é uma profissão é uma ocupação» (Arg 12.3) – declara. Com esta afirmação, 

Duarte está a restringir a polissemia do conceito, apesar de pouco nos esclarecer sobre o 

seu significado preciso. Esse esclarecimento só surgirá mais à frente. Por enquanto, Duarte 

apenas nos diz que gosta de fazer política, ainda que não saiba de onde lhe veio esse gosto. 

«Nasci assim» (Arg 12.7) – diz-nos. «Não tem explicação» (Arg 12.8) – acrescenta. Todas as 

tentativas para que nos explique como nasceu o seu interesse pela política esbarram na 

mesma resposta. «Já lhe disse, nasci assim» (Arg 15.1) - reafirma. «Não tem explicação» 

(Arg 15.3) – repete. Duarte não nos sabe dizer de onde vem esse interesse, mas uma coisa 

é certa: de família não é. Quando, já no final da entrevista lhe perguntamos se vem de uma 

família de políticos, a sua resposta é negativa; «A única coisa mais aproximada de políticos 

que houve na minha família e que teve alguma actividade política foi o meu bisavô e que não 

sei exactamente quando morreu» (Act 36.1) – conta-nos para em seguida acrescentar - 

«Mas pelo menos, há uns cinquenta anos, portanto...» (Arg 36.2). Portanto, o seu interesse 

pela política não é o resultado de uma socialização familiar. Portanto, não se cansa de 

repetir, como o estribilho da canção brasileira: «eu nasci assim».  

 A política é para Duarte, uma actividade que lhe ocupa tempo e que define como 

desgastante não pela actividade em si, mas pelas condições em que a exerce. Duarte não é 

um político a tempo inteiro. Se pudesse sê-lo, não hesitava. «Nem pensava duas vezes» 

(Arg 16.2) – garante-nos. Duarte optava pela política a tempo inteiro, embora impusesse uma 

condição. «Optava, mas com a salvaguarda de ter, de ter, por exemplo, um regime qualquer 

de requisição que me permitisse voltar para aqui, quando me apetecesse» (Arg 16.5) – 

explica-nos. O que leva Duarte a fazer semelhante afirmação? Por que razão estabelece 

esta condição? A resposta surge de imediato e permite clarificar a relação de disjunção que, 

anteriormente, tinha estabelecido entre a política como profissão e a política como ocupação. 

«Porque isto não é estar a fazer a minha vida depender da política, que eu não só não quero 

como não desejo a ninguém» (Arg 16.6) – esclarece-nos, para em seguida acrescentar - 

«porque os condicionalismos são totais, são absolutos» (Arg 16.7). Duarte rejeita 

liminarmente a ideia da política como profissão e, portanto, recusa transformar-se num 

político profissional, que faz a sua vida depender da política porque, como vimos 

anteriormente, isso limita a sua liberdade de escolha e Duarte quer ser livre para poder 

escolher entre facções internas ou candidaturas concorrentes, no interior do partido. Se 
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pudesse exercer a actividade política a tempo inteiro, Duarte não hesitava. «Neste momento, 

se eu pudesse escolher, ia para a Assembleia da República» (Arg 19.1) – afirma 

peremptório. Quando lhe perguntamos se tem hipóteses de vir a ser deputado, a resposta 

surge pronta: «Não tenho quaisquer ilusões quanto a isso» (Arg 20.1). O que leva Duarte a 

não acalentar ilusões, logo ele que tem uma intervenção política tão activa e tem assento em 

alguns dos órgãos da estrutura partidária? Duarte já teve ilusões. Numas eleições 

legislativas recentes, se tivesse ocupado nas listas «o lugar que poderia esperar, teria ficado 

muito à beira de entrar, depois de ter saído uma série de gente para o governo» (Arg. 20.4) – 

conta. É certo que o lugar que poderia esperar não lhe permitiria chegar a deputado, mas 

ficava lá perto. «Eu teria ficado, a altura mais próxima, uns dois lugares» (Arg 20.5) – 

explica-nos. O que se passou então para que Duarte não tenha sequer ocupado, na lista, o 

lugar que poderia esperar? Ele não integrou as listas e a razão tem um nome: injustiças. «Se 

não tivesse havido injustiças, que acaba sempre por haver, de uma maneira ou outra, que as 

coisas são como são, e eu também já fiz listas e sei como é que isso é» (Arg 20.3) – conta-

nos. Duarte não nutre qualquer tipo de ressentimento nem qualquer espécie de amargura 

pelo sucedido. Como homem da estrutura partidária que é, sabe que as coisas são como são 

e que não há como fugir às injustiças. Contudo, Duarte também sabe que se não entrou 

naquela altura, agora é praticamente impossível. Conhecedor das estratégias partidárias, no 

que respeita à constituição das listas, para a Assembleia da República, garante que «neste 

momento, as coisas são outras» (Arg. 20.6). «É mais fácil um dirigente regional de nomeada 

ser deputado do que eu que sou dirigente nacional» (Arg. 20.7) – admite. Mesmo sabendo 

que ocupar um cargo político, como o de deputado, é uma hipótese que lhe está 

praticamente vedada, ele não se cansa de repetir que o que gosta mesmo é de fazer política 

e insurge-se contra todos aqueles que denigrem a imagem das juventudes partidárias e que 

a elas se referem como escolas de vícios.  

 À ideia das juventudes partidárias como escolas de vício, Duarte contrapõe a 

metáfora da escola política: «Por muito que digam que é uma escola de vícios, não há 

melhor escola política do que uma organização partidária da juventude» (Arg 37.5) – afiança-

nos. «Quer dizer, chamem-lhe os nomes todos, mas em termos de escola política, é o 

melhor que há» (Arg. 37.6) – assegura. Ele, que não vem de uma família de políticos, tudo o 

que aprendeu, aprendeu na juventude partidária e não no movimento associativo estudantil 

em que também esteve envolvido. «Fala-se muito da importância de quem venha dos 
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movimentos associativos» - garante - «agora, com raríssimas excepções sabem muito pouco 

em termos de política mesmo» (Arg 37.7). Duarte desvaloriza o movimento estudantil como 

espaço de aprendizagem política. Para ele, que é um militante político activo, a política 

mesmo, aprende-se nas organizações partidárias da juventude. Os que só estão envolvidos 

no movimento estudantil, esses, diz-nos: «Sabem muito pouco em termos de atitudes, em 

termos de estratégia, em termos desse tipo de coisas» (Arg. 37.8). Em momento algum, 

Duarte nos explica por que está na política, que ideais o movem, que valores o orientam, 

mas uma coisa é certa: pelo dinheiro, não é. Algumas das actividades partidárias em que 

Duarte participa têm custos económicos que são por ele suportados. Os fins-de-semana 

políticos, como lhes chama, são auto-financiados, porque a estrutura não paga. «Os partidos 

não nadam em dinheiro, nem nada que se pareça» - afiança - «e agora, esta ida para o 

Algarve, quem vai pagar a gasolina e as portagens sou eu» (Arg. 46.7). «Portanto, só aí vão 

ser quase vinte contos» (Arg 46.8) – informa. Aliás, Duarte não só não ganha dinheiro com a 

política como garante que, «É irrealista pensar que alguém vai ganhar dinheiro com a 

política» (Arg 47.1). «Quem ganhe dinheiro com a política» - afirma - «só se mete a mão ao 

bolso» (Arg 47.3). Duarte não tem dúvidas. Enriquecer com a política, só mesmo por vias 

ilícitas. A política é, para Duarte, uma actividade nobre. Por isso, insurge-se contra os 

ordenados «escandalosamente baixos» (Arg 47.3) dos detentores de cargos políticos e 

defende que «um Deputado deve, por natureza, ganhar mais do que um gestor público» (Arg 

47.6). E como se falasse de si próprio, Duarte, que um pouco antes já nos tinha afiançado 

que gosta mais de política do que de dinheiro, diz: «Ah!, mas não é por dinheiro, não vamos 

ter dúvidas em relação a isso» (Arg 47.7). Duarte não está na política por dinheiro. Ele está 

na política, porque é o que gosta de fazer. «O que eu gosto mesmo é de fazer política e não 

é exactamente de ser jurista» (Arg 25.2) – garante-nos. 

 Duarte é jurista, mas se a Ordem tivesse deixado, estaria também a exercer 

advocacia e, quem sabe, talvez viesse a ser advogado a tempo inteiro. Poderia ter trocado o 

emprego de jurista pela advocacia. Não o fez. «Por um motivo muito simples» - explica-nos - 

«porque, com o pouco que se ganha, com os muitos advogados que há, com o muito pouco 

que se ganha durante uma série de anos, pelo menos, não há condições para as pessoas 

terem a sua vida» (Arg 8.2). Duarte já trabalhava no Instituto e, na avaliação que fez entre o 

rendimento esperado pelo exercício da advocacia e o salário efectivamente auferido, decidiu-

se por continuar jurista. «Apesar dos ordenados aqui, para pelo menos alguns dos técnicos 
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superiores, designadamente, juristas, economistas e engenheiros serem uma vergonha, 

recebemos mais na função pública» (Arg 9.4) – conta-nos. Um pouco mais à frente, Duarte 

retoma o seu raciocínio. «Eu recebia, na altura, mesmo que fosse um bocadinho menos, mas 

já era para cima da casa dos duzentos contos» (Arg 11.3) – começa por dizer. «Na 

advocacia» - continua - «não se consegue, assim de um momento para o outro, não se 

consegue estar a receber isso num escritório de advogados» (Arg 11.4). Tendo esta 

definição da situação por pano de fundo, a liberdade de escolha não passa de uma figura de 

retórica. Duarte podia escolher, mas a verdade é não tinha efectivamente escolha. «E a 

opção foi óbvia, não tinha grande escolha» (Arg 11.7) – admite. «Com os pratos em cima da 

balança, a resposta era óbvia» (Arg 11.8) – conclui. Duarte ficou no Instituto. Tem uma 

situação estável. Pode dar-se ao luxo de fazer o horário que quer, o que no seu dispositivo 

narrativo significa gerir o tempo de trabalho de forma a ter disponibilidade para o que gosta 

mesmo de fazer: a política. Com excepção do salário que considera «vergonhosamente 

baixo» (Arg 10.1), Duarte possui, à partida, uma situação laboral altamente favorável. No 

entanto, ele tem um problema mistério.  

 À semelhança de um conto policial, Duarte vai fornecendo pistas, enumerando 

indícios, mas o mistério, esse, tarda a ser desvendado. A pós-graduação é o contexto e o 

pretexto para o argumentário que nos dá a conhecer. O primeiro indício surge de chofre. 

Duarte informa-nos que está a fazer uma pós-graduação e que «a partir daí logo vê» (Arg 

23.1). «Vamos ver» (Arg 23.2) – acrescenta enigmático. Ver é um verbo transitivo. Quem vê, 

vê alguma coisa, mas num horizonte tão vasto, Duarte não guia o nosso olhar, pelo que nós 

continuamos cegos. O segundo indício surge a seguir; «Pode ser que se aquilo correr bem, 

eu comece a ter outro tipo de perspectivas, vamos ver» (Arg 23.2) – diz-nos Duarte, sem 

nada revelar e adensando ainda mais o mistério. O que vê ele que os nossos olhos não 

alcançam? «Suponhamos que a coisa corre muito bem e eu tenho mesmo uma nota muito 

elevada, se as coisas correrem bem» (Arg. 24.3) – acrescenta. Duarte começa finalmente a 

orientar o nosso olhar. Focamo-lo na nota e a primeira pista surge a seguir. «Sabe-se lá se 

da Universidade Católica não chegará, eventualmente, algum convite» (Arg 24.4) – profere, 

sonhador. Sabemos agora que Duarte anseia por um convite da Universidade Católica. Um 

convite para quê? – perguntamo-nos. Como um bom contador de histórias de mistério, 

Duarte fornece as pistas, não ainda a solução. Ele deixa para quem ouve o exercício 

cognitivo da dedução. Se ele espera por um convite da Católica só pode ser para dar aulas. 
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Mas por que quer Duarte dar aulas? Vamos ter de esperar ainda um pouco até que nos dê a 

resposta a esta pergunta e com ela desvende, finalmente, o mistério. Duarte quer dar aulas 

«porque não é aqui que eu vou ter alguma evolução, vamos ser realistas» (Arg 29.4). O seu 

problema é, nada mais, do que a impossibilidade de evoluir, de progredir na carreira. Duarte 

tem a progressão na carreira bloqueada. Para evoluir era preciso que alguns colegas 

saíssem, mas essa é uma hipótese remota. «Porque também há mais colegas e também 

mais antigos e a grande maioria das pessoas que cá está, na parte jurídica, não estou a ver 

ninguém com vontade de sair» (Arg 29.6) – explica-nos. Se Duarte não consegue evoluir 

profissionalmente no interior da organização tem de procurar essa evolução no exterior. A 

pós-graduação é o meio de que se socorre.  

 Na biografia de Duarte a pós-graduação é, assim ele espera, um turning point na 

sua trajectória profissional e a solução para o problema com que se debate. Ele sabe que o 

convite da Católica é uma incógnita: «É um ponto de interrogação» (Arg 24.6), como admite. 

Contudo, no que depender dele, Duarte tudo fará para que se concretize. Se o convite para 

dar aulas chegar, uma possibilidade é conciliar o emprego de jurista com a docência, «Não 

vai implicar que eu saia até porque eu já sei que o dinheiro que se recebe por isso é muito 

reduzido» (Arg 27.2) – esclarece-nos. No entanto, como se se desse conta de que a dupla 

actividade não é uma solução inteiramente do seu agrado, Duarte deixa no ar uma outra 

hipótese. Tal como nos outros casos, não a explicita; tal como nos outros casos compete-nos 

a nós decifrá-la. «Claro que havendo a possibilidade de alguma hipótese...» (Arg. 27.4) – 

declara. Duarte não conclui a frase. Ela fica a pairar, enigmática, suspensa num significado 

latente. «Se pagarem bem!...» (Arg 27.5) – ironiza. «É outra disponibilidade com que eu fico» 

(Arg 27.3) – aduz. Que hipótese é esta que Duarte, mestre na arte de ocultar e desocultar 

sentidos, quer que conheçamos? As aulas, a docência a tempo inteiro e a disponibilidade 

que lhe está associada. «Dar aulas» - explica-nos um pouco mais à frente – «dá outro tipo, 

se houver possibilidade de oportunidades, dá outro tipo de disponibilidade, pelos próprios 

termos como funciona a actividade académica» (Arg 29.3). O exercício da advocacia a 

tempo inteiro, como solução para o seu problema de evolução, não é uma hipótese por que 

nutra muita simpatia. Neste caso, não é só o problema do dinheiro. «Toda a gente me diz 

que dá bastante mais trabalho» (Arg 30.2), «Eu devo-lhe dizer que se acaba por trabalhar 

mais» (Arg 30.3), são os argumentos que Duarte utiliza para expressar as suas reservas 

relativamente a esta hipótese. Vamos ter de esperar mais um pouco até que ela seja 
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liminarmente excluída enquanto futuro possível. Questionado abertamente, sobre se optaria 

pelo exercício da advocacia a tempo inteiro, Duarte dá-nos a conhecer as linhas com que 

tece o seu futuro, «Se a oportunidade surgisse, em termos de tempo inteiro, sem ficar a 

perder dinheiro, em termos da Universidade, já» (Arg 33.1) – afirma sem hesitar. «Em termos 

de advocacia, não sei» (Arg 33.3) – acrescenta.  

 Duarte tem dúvidas e para as esclarecer enceta um diálogo consigo próprio: «Claro 

que em termos da Universidade, poderia fazer advocacia, também» (Arg 33.4) – admite. 

«Poderia...» - diz pensativo - «mas juntando a Universidade, o tempo para a política, etc., 

não me sobraria muito tempo para fazer a advocacia, para ser honesto» (Arg 33.5) – conclui. 

Com esta frase Duarte elimina, definitivamente, a prática da advocacia como um futuro 

possível. Duarte nunca nos diz que não gosta da advocacia. Em boa verdade, também não o 

pode fazer. Se o fizesse, estaria a introduzir um elemento dissonante na sua narrativa e a 

entrar em contradição com as críticas cerradas que tece à actuação da Ordem dos 

Advogados. No entanto, a hierarquia que estabelece dos vários aspectos da vida – primeiro 

o trabalho, depois a política, em seguida o etc., que pode ser tudo o resto sem que seja 

objectivamente nada, e em último lugar a advocacia – não deixa grandes margens para 

dúvidas. Esta é a actividade de que Duarte se mostra deliberadamente disposto a abdicar. E 

não sendo esta uma solução para o seu problema só lhe resta mesmo a pós-graduação e a 

esperança que nela deposita. Duarte acredita que a pós-graduação é a chave que lhe abrirá 

a porta que dá acesso a outros caminhos. E como acredita que este é um acontecimento 

decisivo para a sua vida profissional, permite que ele interfira com a sua actividade de 

eleição. «Uma coisa é certa, a pós-graduação está-me a causar algumas limitações à minha 

actividade política» (Arg 44.8) – diz-nos. Esta foi uma opção voluntária e deliberada ou não 

fosse o seu futuro que está em jogo. «Tomei essa opção de condicionar a minha vida, 

inclusivamente a partidária, e não estou minimamente arrependido» (Arg 48.7) – explica-nos, 

mais à frente. E para que não restem quaisquer dúvidas quanto às suas intenções e aos 

seus desejos, Duarte afirma: «Poderá ser a chave para evoluir profissionalmente e ir-me 

embora daqui» (Arg. 48.8). 
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 O mundo sócio-profissional de Duarte 

 A principal partição, em torno da qual se organiza a narrativa de Duarte, é aquela 

que opõe a vida profissional ao que ele chama de a minha vida fora daqui. No seu dispositivo 

narrativo, a minha vida fora daqui é sinónimo de fazer política e isso é o que ele gosta 

mesmo de fazer. Vida profissional e vida política seguem percursos próprios, autónomos. 

Pontualmente encontram-se, mas são encontros fugazes que ocorrem sob a égide da 

disponibilidade e do dinheiro e que têm como pretexto a construção de projectos 

profissionais. Quando fala de política, Duarte distingue a política como ocupação da política 

como profissão. Para ele a política é uma ocupação. Ao não fazer a sua vida depender da 

política, como acontece com quem faz da política profissão, Duarte mantém intacto um valor 

que lhe é particularmente caro: a liberdade de escolha. Sem pretender ser um político 

profissional, Duarte gostava de fazer política a tempo inteiro e não a tempo parcial como é o 

seu caso. O trabalho que realiza teria mais qualidade e seria menos desgastante. Se 

pudesse escolher, não hesitava. Gostava de ser deputado da Assembleia da República. Este 

é, sem dúvida, o seu projecto ideal. Mas Duarte não tem ilusões. Já esteve mais próximo de 

o concretizar. A oportunidade fugiu-lhe e ele sabe que agora, ser deputado, não faz parte 

das suas oportunidades objectivas. Resta-lhe, por isso, continuar a fazer política partidária a 

tempo parcial. 

 No plano profissional, Duarte opõe o emprego como jurista ao exercício da 

advocacia. Quando acabou o estágio de advocacia, Duarte tinha um projecto. Conciliar o 

trabalho de jurista com o de advogado até poder exercer advocacia a tempo inteiro. A Ordem 

não o deixou inscrever-se e ele não optou pela advocacia por causa do dinheiro, porque 

Duarte precisa de dinheiro para financiar a sua actividade político-partidária. Ficou no 

Instituto, como jurista. Tem uma situação estável, recebe um salário miserável e goza de 

uma flexibilidade de horário que lhe permite ter tempo para a actividade política. Só que, no 

Instituto onde trabalha, Duarte debate-se com um problema: lá não pode evoluir 

profissionalmente. Tem a carreira bloqueada. Duarte está sempre a tempo de reconsiderar a 

sua decisão inicial e apostar na advocacia a tempo inteiro. No entanto, este não é um 

cenário desejável. Ganha-se pouco e trabalha-se muito. Duarte deposita todas as suas 

esperanças na pós-graduação que está a frequentar. Ela pode ser a chave para evoluir 

profissionalmente e sair do Instituto. Se tiver boas notas, talvez receba um convite para dar 

aulas. Dar aulas é a solução para o seu problema. A possibilidade de conciliar a actividade 
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docente com a profissão de jurista, não o atrai particularmente. É um cenário pouco 

desejável. Não podendo ser detentor de um cargo político o que ele gostava mesmo era de 

ser professor a tempo inteiro, desde que não perdesse dinheiro. Ser professor é o seu 

cenário ideal e aquele que lhe permite ter tempo para fazer política, mas é também o mais 

improvável. A não ser que Duarte disponha de informações, que não nos forneceu, o seu 

projecto profissional de eleição assemelha-se a um castelo de areia que se desfaz à primeira 

onda. Duarte está na expectativa dos resultados da pós-graduação, embora nada lhe 

garanta que vá receber o tão desejado convite. No entanto, ele faz o seu futuro profissional 

depender disso até porque, como nos diz: O que eu gosto mesmo é de fazer política e não é 

exactamente de ser jurista. 
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Figura nº7 
Esquema da narrativa de Duarte 
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Investir em mim, na minha formação 

 

Inês concluiu a licenciatura em Direito, no ano lectivo de 1996-97, com catorze valores. Tem 

vinte e nove anos, é solteira e vive com os pais. 

 

O percurso de inserção de Inês: da Faculdade para o Banco 

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

da licenciatura, Inês relata-nos, por ordem diacrónica, os vários episódios que constituem o 

seu percurso de inserção na vida activa. A história que Inês nos conta caracteriza-se por um 

elevado rigor temporal. Ela não só situa as diferentes situações profissionais no ano em que 

ocorreram, mas também faz referência ao mês preciso em que elas tiveram lugar. Licencia-

se em Julho de 1997. Em Março de 1997, concorre para realizar um estágio curricular no 

Banco. Em Outubro de 1997, começa o estágio e as aulas na Faculdade. De Maio de 1998 a 

Maio de 1999, está em regime de prestação de serviços, no Banco. Nesse mesmo mês, é 

admitida no quadro. Em Novembro de 2000, inicia o estágio de advocacia. A cronologia dos 

acontecimentos que Inês nos apresenta é acompanhada por uma descrição, igualmente 

precisa, desses mesmos acontecimentos.  

Ainda antes de terminar a licenciatura, Inês deu aulas na Faculdade. No quarto ano 

foi monitora. Depois, no quinto ano, não quis continuar. (S0). Imediatamente a seguir à 

conclusão do curso, Inês faz duas tentativas de abordagem da vida profissional: é aceite 

para fazer um estágio curricular no Banco e é seleccionada para dar aulas na Faculdade. 

Inês concorre ao estágio curricular ainda como estudante universitária. Viu o anúncio no 

Expresso, respondeu e em Outubro inicia o estágio (S1). No mesmo mês, começa a dar 

aulas à noite na Faculdade enquanto trabalha no Banco, como estagiária, durante o dia (S2). 

É docente universitária durante o ano lectivo de 1997/98. Embora tivesse sido contratada 

como assistente, o salário de Inês, correspondia ao de monitora e, no final do ano lectivo, 

interrompe as aulas. No Banco, depois de terminado o estágio, Inês fica doze meses como 

prestadora de serviços. Ao fim desse tempo, é admitida no quadro e aí permanece até ao 

momento. Na instituição bancária onde exerce a sua actividade profissional, Inês tem um 

trabalho generalista que consiste em dar pareceres e um trabalho específico que é o do 

contencioso e o do crédito à habitação. É um trabalho muito prático, de que gosta muito e 

todos os dias aprende uma coisa nova. Os assuntos a tratar actualizam-na sempre (S3). 
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Entretanto, concluiu uma pós-graduação, em Direito de Valores Imobiliários, na Faculdade 

onde se licenciou. Aquando da entrevista, encontrava-se a fazer uma outra pós-graduação, 

agora em Direito Comercial na Universidade Católica. O primeiro curso foi custeado do seu 

bolso, porque nessa altura estava como prestadora de serviços. O segundo é financiado pelo 

Banco. Cada departamento tem um orçamento para formação que é distribuído, de uma 

forma mais ou menos equitativa, para que todos tenham oportunidade de avançar um 

bocadinho (S4). Em 2000, Inês iniciou o estágio de advocacia. Quando foi entrevistada, já 

tinha concluído as partes escolar e prática. Estava à espera que lhe marcassem a data da 

prova de agregação. Se as coisas correrem bem, em Março, já é advogada inscrita. Inês não 

é uma estagiária regular. Tem um patrono, mas vai poucas vezes ao escritório. Não faz 

quase nenhum trabalho de escritório. A aprendizagem fá-la através do contencioso do Banco 

e das oficiosas que recebe. Faz muito tribunal, porque tem muitas oficiosas, quase cem. Vai 

a tribunal fazer os julgamentos e o trabalho do Banco faz-se depois. No Banco, não lhe 

levantam obstáculos, até porque há n advogados. Mas ela tem obrigação de fazer o trabalho. 

Por isso, quando tem tribunal, sai mais tarde (S5). Inês não tem horário fixo. É semi-flexível. 

É suposto entrar até às dez da manhã, ter uma hora para almoço entre o meio-dia e as duas 

e não sair antes das cinco. Cada um gere o seu horário dentro destes parâmetros. 

Quanto ao futuro, Inês fala de evolução na continuidade. A progressão no Banco é 

lenta. Vai precisar de um certo número de anos para atingir o meio da tabela, o que implica 

que os salários não são de grande monta. Aliás, o Banco onde exerce a sua profissão está 

classificado como dos que paga menos (S6b). Relativamente à formação, Inês não descarta 

a hipótese de fazer um Mestrado, talvez daqui a cinco anos (S6a). Quanto à hipótese de 

poder voltar a dar aulas na faculdade, só se fossem aulas à noite, como já fez, mas acaba 

por admitir que talvez esse tempo já tenha passado (S6c). 

A narrativa que Inês constrói caracteriza-se por se basear numa cronologia rigorosa, 

em que os vários episódios do seu percurso se distribuem ao longo de um eixo temporal, 

cujo ponto zero corresponde ao quarto ano da licenciatura. Mas a história de inserção de 

Inês apresenta uma outra característica que a distingue das demais. Ao longo do seu 

percurso, Inês teve, quase sempre, duas ou mais ocupações talvez porque, como nos 

garante: «Acho que tanto quanto possível há que conciliar e não excluir» (Arg 23.2). No 

quarto ano da Faculdade, Inês conciliou a condição de estudante com a de monitora, durante 

um ano. «Depois, no quinto ano, eu não quis» (S1.9) – conta-nos. No quinto ano, Inês 
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concorre a um estágio curricular de seis meses, no Banco onde actualmente trabalha. Já 

depois de licenciada, passa de estagiária a trabalhadora independente. «De Maio de 98 a 

Maio de 99, fiquei ao serviço do Banco como prestação de serviço» (S1.12) – relata-nos. 

Durante esse ano, trabalhou no Banco de dia e dava aulas, na Faculdade, à noite. «Dava 

aulas às quartas-feiras das 6h 30m às 8h30m e às segundas e sextas das 8h30m às 

10h30m, para não colidir com o horário do Banco» (S8.3) – explica. Pela segunda vez, Inês 

desiste da docência, «interrompi as aulas» (S1.15) como diz, para reassumir a condição de 

estudante. Na Faculdade, explica-nos: «Apesar de eu estar incluída na categoria de 

assistente estagiária, ganhava como monitora» (S1.16). Inês decide trocar uma situação em 

que dá aulas, por outra em que as passa a receber e vai fazer uma pós-graduação, 

directamente relacionada com a sua área de trabalho. Quando a entrevista foi realizada, Inês 

distribuía o seu tempo por três actividades. Era trabalhadora a tempo inteiro na instituição 

bancária onde iniciou a sua actividade profissional e a cujo quadro, entretanto, passou a 

pertencer; era estagiária de advocacia e era estudante numa nova pós-graduação. Como 

veremos mais à frente, esta diversidade ocupacional e o lugar que a formação ocupa na 

biografia profissional de Inês são a trave mestra de um dispositivo discursivo, que se 

organiza em torno de uma ideia chave que a narradora enuncia logo no início da entrevista: 

«Valia a pena investir um bocadinho em mim, na minha formação» (Arg 1.4). 

Quando nos relata as duas situações profissionais que constituem o seu percurso 

profissional, Inês opõe o trabalho que realizava na faculdade ao que executa no Banco. 

Prático e teórico são os atributos a que recorre para estabelecer a distinção entre a natureza 

do trabalho, nos dois contextos de exercício profissional. «Este trabalho tem um conteúdo 

prático» (S23.4) – diz-nos, referindo-se ao Banco, para imediatamente a seguir nos 

esclarecer sobre o significado que atribui ao qualificativo prático: «Faz qualquer coisa para 

dar resposta a um problema» (S 23.5) - elucida-nos. «A Faculdade faz qualquer coisa para 

formar pessoas para o futuro, mas o conteúdo é mais teórico» (S 23.6) – continua e termina 

concluindo - «Não se está lá para resolver um problema concreto a alguém e eu gosto desse 

aspecto de resolver um problema concreto» (S 23.7).  

Quando se refere ao conteúdo do trabalho que executa no Banco, Inês estabelece 

uma nova disjunção. Depois de nos descrever, de uma forma minuciosa, em que consiste o 

seu trabalho, divide as tarefas que desempenha em dois grupos distintos: «Portanto, no 

fundo, eu tenho um trabalho generalista que é o de dar pareceres sobre qualquer questão 
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que ocorra; um trabalho específico que é o do contencioso e tenho outro trabalho específico 

que é o do crédito à habitação» (S 5.6) – explica-nos à laia de conclusão.  

Inês estabelece ainda uma outra oposição quando nos fala da situação como 

monitora. Ser monitora, como Inês foi, implica duas ocupações que, do ponto de vista 

substantivo, se opõem. Dar aulas e receber aulas são as expressões que Inês utiliza para 

definir a sua situação no quarto ano. Depois, no quinto ano, não quis continuar. Porquê? A 

resposta surge pronta: «Não quis, porque era bastante cansativo» (Arg 1.2) – afirma.  

 

Os actuantes da narrativa de Inês 

Inês é a principal personagem da narrativa. No entanto, ela é uma personagem 

multifacetada, que vai assumindo diferentes papéis ao longo da história que nos conta. A 

Inês reflexiva surge quando nos relata como tomou determinadas decisões, quando nos fala 

dos seus receios ou quando entabula um diálogo consigo própria, esgrimindo argumentos e 

contra-argumentos. Quando assume esta atitude reflexiva, Inês socorre-se de vários 

recursos linguísticos. Nuns casos, utiliza o verbo pensar e o discurso directo. É o que 

acontece quando se refere ao estágio de advocacia - «de modo que eu comecei a pensar 

que o estágio...» (Act 3.2), «e depois pensei “se não fizer antes dos trinta anos, não é com 

certeza depois que faço” e lá fiz» (Act 3.3) – ou quando fala do estágio curricular - «porque 

eu simplesmente li o Expresso e estava lá o anúncio e eu pensei “vou concorrer”, foi isto» 

(Act 6.1), «mas foi por isso, li o anúncio e disse “é isto mesmo” e pronto» (Act 6.5). Noutros 

casos, como quando nos conta dos seus receios, Inês mostra-se ao outro, desvenda-se e 

reconhece-se no retrato que traça de si própria. Nesta situação, Inês conjuga o verbo saber 

na primeira pessoa do singular, como que a eliminar, à partida, qualquer suspeição sobre o 

conhecimento que possui sobre si própria. Referindo-se à prova de agregação que porá fim 

ao estágio de advocacia, Inês confidencia-nos: «Eu sei que o facto de eu me sentir avaliada, 

numa oral, traz-me um grande carga de nervos» (Act 18.1), «isso causa-me nervos» (Act 

19.2) – e conclui, afirmando peremptória: «Eu sei que sou assim» (Act 19.3). Mas Inês 

revela-nos ainda uma outra faceta que ela própria só agora descobriu: o gosto pela 

advocacia. Inês nunca tinha querido ser advogada, porque não se achava talhada para o tipo 

de funções que essa actividade implica. «O que eu gostava de fazer era algum tipo de 

investigação, algum tipo de estudo, parcerística, consultoria» (Act 2.3) - especifica. Com o 

estágio, Inês descobre algo que desconhecia sobre si própria: «E acabei por descobrir que 
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gosto muito mais de advocacia do que alguma vez tinha imaginado» (Act 3.4). Por último, a 

Inês reflexiva dialoga consigo própria sobre a hipótese de voltar a dar aulas na Faculdade. 

«Afinal, o que é que a faculdade traz?» (Arg 23.6) – interroga-se. «Traz o ensejo de abrir 

horizontes em termos teóricos e de formação» (Arg 23.7) – responde, para em seguida 

contra-argumentar - «Ora esse ensejo também está aqui presente» (Arg 23.9), «Todos os 

dias se aprende uma coisa nova» (S23.3). 

 A Inês estagiária de advocacia é um outro actuante desta narrativa. Só que, neste 

caso, ela opõe a sua experiência à de um estagiário regular. O estagiário regular é aquele 

que trabalha no escritório com o patrono. Ela descreve, concisamente, o que é suposto um 

estagiário regular fazer: «É suposto o estagiário estar no escritório do seu patrono, ir com ele 

às diligências judiciais para se ir familiarizando com a prática forense. É suposto fazer ou 

ajudar a fazer o trabalho de escritório... É suposto ser assim que as coisas funcionam» (§17). 

Com Inês, as coisas não se passaram exactamente assim. «O que acontece é que o nome 

do meu patrono é um e, na prática, recebo trabalho de outros. Precisamente porque os meus 

coordenadores aqui no Banco são também advogados e advogam para o Banco. Portanto, 

resumindo e concluindo, o meu nome está num sítio e a minha prática noutro»(§17) – 

elucida-nos. No entanto, as diferenças que Inês estabelece entre ela e os outros estagiários 

não decorrem apenas das condições em que o estágio foi desenvolvido, elas estendem-se 

também à parte escolar. Quando assistiu às aulas na Ordem, Inês era a mais velha, já tinha 

uma perspectiva prática, porque já trabalhava há quatro anos e como ela diz: «Entretanto, 

naqueles quatro anos já tinha havido alterações» (Arg 27.1). «Os meus colegas eram todos 

alunos saídos fresquinhos da faculdade» (Act 27.3) – conta-nos. Por isso, ela afirma, 

repetidamente: «Eu posso garantir-lhe que eles acharam as aulas foram uma 

grandessíssima seca e que eu as achei refrescantes» (Act 27.2 e Act 27.1), «Eu gostei das 

aulas e eles acharam uma seca tremenda» (Act 27.4 e Act 27.5), «Eles já estavam 

dessensibilizados, era uma seca ir às aulas, que bom que o professor hoje faltou» (Act 28.1), 

«Comigo não, comigo não foi assim, eu gostei» (Act 28.2). 

 A propósito do estágio de advocacia, Inês faz entrar em cena várias personagens. 

Ela no papel de estagiária e os estagiários regulares de cujas atitudes se distancia. No 

entanto, falta ainda falar de outras duas: os coordenadores do Banco e o patrono. Ambos 

têm uma permanência curta em cena, mas o seu papel é fundamental no desenrolar da 

intriga. Os coordenadores porque conversaram com Inês e foi a partir dessa conversa que 
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ela decidiu fazer o estágio. Eles foram os responsáveis por uma nova etapa no seu percurso 

biográfico. Inês relata-nos essa conversa nos seguintes termos: «No verão de 2000, os meus 

coordenadores falaram comigo e disseram: “Oh Inês, por que é que não vai fazer o estágio? 

Se calhar até ia gostar. Está incluída no contencioso, já sabe mais ou menos (perdoe-me a 

expressão) o que a casa gasta, se calhar até ia gostar» (Act 3.1). Além deste papel, são 

também eles que lhe dão o trabalho que alimenta a parte prática do seu estágio. O patrono, 

por sua vez, surge associado, às características específicas do estágio que realiza e que são 

em tudo diferentes de um estágio regular. Apesar de Inês não fazer quase nenhum trabalho 

de escritório, como era suposto, «as coisas resultam, porque o meu patrono é marido de 

uma das minhas melhores amigas» (Act 13.5) – informa e continua - «ele já sabia, à partida, 

que ia ser patrono em termos formais e que eu ia ser estagiária dele em termos formais» (Act 

13.6 e Act 13.7). 

 Inês refere, ainda, dois outros actuantes – um colectivo e outro singular – com quem 

estabelece duas relações de oposição. Inês fala-nos de uma amiga que entrou para um outro 

Banco, depois dela, e que já ganha mais, para nos dizer que, «o dinheiro não é tudo e eu 

prefiro estar aqui a ganhar menos do que uma colega que eu sei» (Act 22.1) e que «se 

calhar, não se sente tão bem quanto eu» (Act 22.3). A última personagem da narrativa de 

Inês são as muitas pessoas que, como ela, concorreram ao estágio curricular no Banco e de 

quem se distingue. Em primeiro lugar, porque, como Inês nos relata: «Penso que eram três 

mil ou quatro mil pessoas a concorrer às três vagas para o departamento» (Act 7.2), o que 

dava «mais ou menos uma vaga para cada mil» (Act 7.1). Apesar desta proporção, Inês foi 

seleccionada e os outros foram excluídos. A segunda distinção estabelece-se entre os 

estagiários que tendo sido seleccionados foram, posteriormente, integrados no quadro, como 

foi o seu caso, e aqueles que não o foram. Inês traça-nos o retrato da situação: «Aliás, de 

todos os estagiários que ingressaram nessa altura, eu suponho bem que só quatro ou cinco 

é que vieram efectivamente a ficar, num universo de cerca de vinte» (Act 6.4). Como que 

para reforçar ainda mais esta situação de excepção, Inês acrescenta um outro argumento: 

«Toda a gente que fez o estágio a seguir saiu ao fim de seis meses, porque já estava 

completo o quadro de pessoal» (Act 6.5). «No fim, foi uma sorte de timing» (Arg 6.4) - 

admite. 
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Os argumentos de Inês 

Logo na primeira fala, Inês dá-nos o mote em torno do qual a intriga se irá 

desenrolar: «Valia a pena investir um bocadinho mais em mim, na minha formação» (RG 

1.4). Com efeito, a história que Inês nos conta desenvolve-se em torno de um eixo central: a 

formação. As opções que faz ao longo do seu percurso e as decisões que toma têm em vista 

a sua valorização profissional, como ela lhe chama. Mas ao utilizar o verbo investir, Inês 

está-nos também a dar informações precisas sobre a forma como concebe a formação. Para 

ela, a formação é um investimento, como defendem os economistas da Teoria do Capital 

Humano, investimento esse que tem subjacente um comportamento racional de análise de 

custo – benefício, como demonstrou Boudon (1979) e de que Inês irá dar provas, por mais 

do que uma vez, ao longo da sua narrativa. «Eu acho que temos que ser racionais» (Arg 

18.4) - diz-nos, a propósito da prova de agregação que irá em breve realizar e que lhe 

permitirá a inserção num novo grupo profissional: o dos advogados. Mas o que é, para Inês, 

ser racional? É não ser nem demasiado optimista nem demasiado pessimista, como nos 

explica: «não vale a pena irmos para lá muito optimistas, mas também não vale a pena irmos 

para lá pessimistas, porque se não mais vale não ir» (Arg. 18.5) – e acrescenta, concluindo - 

«Temos é que ser realistas e tudo pode acontecer» (Arg. 18.6). Este “princípio de 

racionalidade” é uma constante na narrativa de Inês. Ele orienta as suas opções e a 

avaliação que faz de algumas das suas experiências. Inês é uma mulher racional, realista. 

Por isso, quando acabou o curso, se por um lado, «sabia que tinha boas perspectivas de 

tornar a ingressar na Faculdade» (Arg 7.4), por outro sabia, igualmente, que a sua 

permanência no Banco, depois de concluído o estágio, era mais duvidosa. Como mulher 

racional que é, estava preparada para não ficar no Banco, como nos afirma mais do que uma 

vez. «Mas, de qualquer maneira, sendo que a perspectiva mais sólida era a de não 

conseguir, eu estava mais ou menos preparada para tentar ficar a dar aulas na Faculdade e, 

ao mesmo tempo, iniciar uma pós-graduação ou um Mestrado» (Arg 7.7) – conta-nos. 

Conseguiu essas duas coisas e como ela acha que «tanto quanto possível há que conciliar e 

não excluir» (Arg 23.2), ficou um ano a dar aulas e a trabalhar no Banco.  

Quando, pela segunda vez, decide interromper as aulas que dava na Faculdade, 

Inês avança com dois argumentos para explicar a sua decisão. Ela até gostava de dar aulas: 

«Foi uma actividade super interessante» (Arg 7.1) – garante-nos. «Ia apaixonada e não me 

enganei» (Arg 7.2) – afiança-nos. Mas como nos conta: «Pareceu-me que valia a pena, por 
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um lado, valorizar-me mais em termos académicos e também por uma questão financeira» 

(Arg 1.3). Em causa estava fazer uma pós-graduação em Direito dos Valores Imobiliários, 

que Inês considerava útil para o trabalho que desempenhava no Banco. «Se eu visse que 

havia boas perspectivas de evolução na Faculdade, se calhar até nem me tinha preocupado 

em ir fazer aquela pós-graduação» (Arg 8.2) – diz-nos, para em seguida acrescentar - «mas 

lidando como lidava com assuntos que se prendiam, também um bocadinho com valores 

imobiliários aqui dentro e sendo certo que cinquenta contos por mês é manifestamente 

exíguo, achei que mais valia pagar para estudar do que receber para dar aulas» (Arg. 8.3). 

Uma vez mais, Inês mostra a sua mestria no domínio dos procedimentos cognitivos que 

sustentam uma análise de custo-benefício, e a conclusão surge racional, lógica e irrefutável. 

Como a Faculdade não lhe assegurava perspectivas de evolução e Inês tinha «vontade de 

evoluir um bocado» (Arg 8.1), interrompe as aulas e vai estudar. Entre uma carreira 

académica sem evolução e uma carreira técnica onde realiza um trabalho de que gosta e 

onde pode satisfazer a sua vontade de evoluir, Inês não hesita. Opta pela segunda e decide 

investir na formação e valorizar-se. Faz a pós-graduação em Direito dos Valores Imobiliários 

«para aprofundar conhecimentos e lidar com mais facilidade com questões que se levantam 

frequentemente» (Arg 9.1) e quando a entrevista foi realizada, estava a fazer uma outra em 

Direito Comercial. 

Inicialmente, Inês não queria ser advogada. «Nunca tinha querido ser advogada, 

porque não me achava talhada para o tipo de funções que essa actividade implica» (Arg 2.2) 

– explica-nos logo no início da entrevista. «O que eu gostava de fazer era algum tipo de 

investigação, algum tipo de estudo, parcerística, consultoria» (Arg 2.2) – aduz em seguida. 

Temos de esperar um pouco, até que Inês nos dê a conhecer as razões pelas quais não se 

achava talhada para a advocacia. «Não me agradava a advocacia e também a magistratura 

me parecia demasiado fechada, no sentido de não se poder fazer mais nada se não aquilo» 

(Arg 7.8) – explica-nos. «E eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa» (Arg 7.9) – 

garante-nos A conversa que os Coordenadores têm com ela, abala a certeza sobre a qual 

vinha a construir o seu percurso profissional e levam-na a pensar... E o que pensa Inês? 

Racional como é, e concebendo a formação como um investimento, Inês pensa que «a 

obtenção da cédula profissional de advogada seria sempre uma mais valia para mim, quer 

eu exercesse ou não» (Arg 3.3). Inês pensa também que «se o esforço era meu, o benefício 

também o seria e que, portanto, mais valia fazer o estágio tendo em vista especificamente o 
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exercício da advocacia para o Banco» (Arg 3.4). Pouco adepta de correr riscos, Inês pensa 

ainda que «o Banco seria o meu cliente principal e portanto, já estava um bocadinho posta 

de parte aquela ideia do exercício da advocacia sem rede» (Arg 3.5). Por tudo isto, decide 

fazer o estágio e assumir as consequências dessa decisão. «Eu escolhi fazer o estágio 

beneficiando indirectamente o Departamento» (Arg 16.3) – explica –nos. «Mas» - acrescenta 

- «o benefício imediato é para mim, portanto, agora eu que me desenvencilhe» (Arg. 16.4). 

Inês tem de se desenvencilhar com quê? Se é certo que no Banco não lhe levantam 

problemas com as idas a tribunal, também é verdade que o trabalho que lhe está atribuído 

tem de ser feito. «Eu tenho a obrigação, uma obrigação de fazer o trabalho» (Arg. 16.1) – 

afirma categórica. «Se eu levo para casa, se faço ao fim-de-semana, se fico aqui até mais 

tarde, isso é comigo» (Arg 16.2) – conclui.  

O estágio permitiu a Inês fazer duas descobertas importantes. Descobre que gosta 

muito mais de advocacia do que alguma vez tinha pensado. Porquê? «Porque ela envolve 

uma espécie de teoria dos jogos» (Arg 4.2) – declara. «É o confronto de perspectivas, por 

um lado, e a tentativa de obter um fim contrário ao da outra parte» (Arg 4.3) – prossegue. 

Para além de ter descoberto algo sobre si própria que desconhecia, Inês toma também 

consciência das limitações que a impossibilidade de exercer advocacia acarretava para o 

seu exercício profissional. «A ausência do estágio amputava-me de uma parte significativa 

da vida jurídica» (Arg 4.4) – admite peremptória. Fazer o estágio de advocacia é, sem 

dúvida, mais uma decisão de que Inês não se arrepende. Ela foi uma decisão ponderada, 

tomada com base num princípio de racionalidade instrumental e da qual Inês espera vir a 

obter um benefício muito concreto que nos dá a conhecer: «Vai-me permitir evoluir, não em 

termos salariais, mas vai-me alargar o meu campo de acção» (Arg 4.5). O estágio é, assim, 

mais uma etapa, num percurso onde a formação pós-graduada é o itinerário principal 

escolhido e a evolução na continuidade o destino a atingir. 

Em suma, desde que concluiu a licenciatura, Inês não pára de investir na sua 

formação. Fez uma pós-graduação, estava a frequentar uma segunda e encontrava-se em 

vias de concluir o estágio de advocacia. Mas por que opta Inês por investir em pós-

graduações e não num Mestrado? A resposta surge pronta: «Hoje em dia, acho que é mais 

vantajoso ter, por um lado, a prática profissional bem solidificada e, por outro, um 

acompanhamento mais académico através das pós-graduações, antes de avançar para o 

Mestrado» (Arg 11.3). Além disso, diz-nos: «Não me apetece muito estar a fazer uma tese 
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para encher prateleira» (Arg 11.4). O que quer Inês dizer com isto? Ela socorre-se, uma vez 

mais, da oposição entre prática e teoria para nos explicar: «Preferia escolher um tema que 

tivesse ligação directa com a prática, que espelhasse as dificuldades sentidas por quem está 

no terreno do que estar aí a escrever sobre assuntos vagos e teóricos e depois aquilo ficar a 

apodrecer na prateleira» (Arg. 11.5). Inês não gosta dessa ideia de escrever sobre assuntos 

vagos e teóricos, mas também não descarta a hipótese de fazer o Mestrado. Só que, como 

ela diz: « Por agora, acho que ainda não amadureci o suficiente» (Arg 12.3). «Daqui a cinco 

anos, talvez...» (Arg 12.4) – acrescenta. Porquê daqui a cinco anos? Uma vez mais a 

resposta surge sem hesitação. «É quando se levantam problemas iniciais sem resposta, pelo 

menos na minha perspectiva e na minha experiência» (Arg 12.5) – remata.  

Enquanto aguarda pelos problemas que hão-de vir, profissionalmente, Inês já 

delineou o seu futuro e escolheu a sua divisa. «Evolução na continuidade é uma boa opção» 

(Arg 21.1) – afiança-nos. Inês sintetiza, com concisão, o seu projecto profissional. Nele não 

há lugar nem para mudanças radicais nem para rupturas. Inês mantém-se fiel ao rumo 

traçado. Por isso, usa o termo continuidade; por isso, mudar de emprego não faz parte da 

ordem do desejável. «Gosto muito de trabalhar aqui» (Arg 21.2) – declara assertiva. Inês não 

precisa que lhe perguntemos as razões que sustentam a sua afirmação para as enunciar: 

«Os assuntos a tratar actualizam-me sempre» (Arg 21.5) – diz-nos. «Não me sinto 

minimamente defraudada nas expectativas que tinha, bem pelo contrário» (Arg 21.6) – 

acrescenta. Se a dimensão formadora do trabalho é uma das razões por que Inês gosta 

muito do que faz, ela não é, todavia, a única. Ao carácter formador do conteúdo do trabalho, 

acrescem as condições materiais em que ele é realizado e o ambiente humano. «Em 

segundo lugar» - prossegue - «o ambiente é excelente, quer o ambiente humano quer o 

ambiente ao nível das condições físicas de trabalho» (Arg 21.7). Inês enumera, sem demora, 

as excelentes condições de trabalho de que desfruta. «Cada um tem o seu gabinete» (S 

21.2) – informa. «Temos um bom equipamento informático, temos um bom serviço de apoio, 

a nível do secretariado, temos uma biblioteca exclusiva do nosso departamento com onze mil 

volumes catalogados, fora a outra que é a biblioteca geral do Banco» (S21.3) – aduz. 

«Portanto» - conclui - «a este nível é compensador estar aqui a trabalhar» - (Arg 21.9). 

Produzida esta afirmação e, como se de repente se tivesse dado conta que estava a dar 

demasiada importância às condições de trabalho, Inês recentra o discurso e retoma o tema 

do conteúdo do trabalho que realiza. «Isto poderia ser muito giro, mas o trabalho ser uma 
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seca ou muito burocrático, mas nem sequer é isso» (Arg 21.10) – declara. «É estimulante 

intelectualmente e, para além do mais, agora que descobri que gosto de advocacia....» (Arg 

21.11). Inês deixa a frase suspensa no ar. Durante breves instantes, refugia-se nos seus 

pensamentos e o silêncio instala-se. Depois, retoma novamente a palavra: «Acho que a 

expressão é realmente a mais adequada, a evolução na continuidade» (Arg 22.12) – conclui. 

Evolução na continuidade é, simultaneamente, a síntese do passado e o projecto de futuro. E 

neste continuum, que é a sua biografia profissional, apenas um elemento introduz, por 

momentos, uma nota dissonante: a lentidão com que se processa a progressão na carreira. 

«A progressão aqui é lenta» (Arg 22.2) – lamenta-se Inês. «E isso implica, para já um certo 

número de anos até se atingir o meio da tabela e, por outro lado, implica também que os 

ordenados, os salários não são de grande monta» (Arg 22.3) – explica-nos. Todavia, Inês 

não deixa que o descontentamento se instale, por isso afirma: «O dinheiro não é tudo» (Arg 

22.4). E como o dinheiro não é tudo, ela troca o conteúdo económico pelo que diz ser o 

«conteúdo emocional e de estabilidade» (Arg 22.5) 

 

O mundo sócio-profissional de Inês 

A narrativa de Inês, toda ela centrada na vida profissional, organiza-se em torno da 

oposição que estabelece entre teoria e prática. De um lado, está o trabalho teórico que Inês 

associa à docência e ao Mestrado. Do outro lado, está o trabalho prático que realiza no 

Banco e a fundamentação da prática profissional, função que Inês atribui às pós-graduações 

e que justifica o seu envolvimento neste tipo de programas. Mas o trabalho teórico não está 

excluído da sua biografia profissional. Inês, por duas vezes, deu aulas na Faculdade: uma 

como monitora, outra como assistente. Em ambos os casos, desiste, embora o seu lema seja 

tanto quanto possível conciliar e não excluir. No primeiro caso, Inês concilia dar aulas e 

receber aulas, mas não quis continuar porque era muito cansativo. Enquanto assistente, 

concilia, uma vez mais, a docência agora com o trabalho no Banco. E, pela segunda vez, 

interrompe esta actividade. O problema agora não é o cansaço, mas sim o salário exíguo 

que recebe e as poucas perspectivas de evolução. Não podendo evoluir na faculdade, opta 

por evoluir no trabalho e investe na sua formação. Inês substitui as aulas que dá por aquelas 

que passa a receber, conciliando a formação pós-graduada com o exercício profissional no 

Banco.  
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Quando fala do trabalho prático que realiza e que, no seu dispositivo narrativo é 

sinónimo de resolução de problemas, Inês distingue o trabalho generalista da parcerística do 

trabalho específico do crédito à habitação e do contencioso. Se é por causa do primeiro que 

Inês investe nos cursos de pós-graduação, é por causa do segundo, concretamente, do 

contencioso, que Inês decide fazer o estágio de advocacia, investindo uma vez mais na sua 

formação. 

 Evolução na continuidade é a expressão que Inês utiliza para falar do futuro 

profissional. Ela gosta de trabalhar no Banco. Gosta do ambiente humano, das condições 

físicas e materiais. Gosta do trabalho que faz que diz ser estimulante intelectualmente e 

agora que descobriu o gosto pela advocacia... É certo que a progressão é lenta e os salários 

não são de grande monta... Mas em contrapartida, tem um conteúdo emocional e de 

estabilidade e agora com a possibilidade de exercer advocacia vai poder evoluir, alargar o 

seu campo de acção. Voltar a dar aulas na Faculdade não faz parte dos seus projectos. Este 

é um cenário que, sendo possível, ela não deseja. Embora comece por admiti-lo, Inês acaba 

por eliminá-lo talvez, porque já tenha sido tempo de passar por isso. Já em relação a fazer 

um Mestrado, a sua opinião é diferente. Inês põe definitivamente essa hipótese, ainda que 

admita só vir a concretizá-la, a médio prazo. Fazer um Mestrado é, assim, um cenário 

provável, tanto mais provável quanto se inscreve na linha de concordância que acompanha a 

narrativa de Inês. Ela tem investido em si, na sua formação, e o Mestrado não será mais do 

que uma forma de o continuar a fazer. 
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Figura nº8 
Esquema da narrativa de Inês 
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Não posso evoluir, não tenho estímulo, sinto-me a morrer! 

 
Sofia licenciou-se em História, variante de Arqueologia em 1996, com a classificação final de 

doze valores. Tem trinta e três anos, é casada e não tem filhos. 

 

O percurso de inserção de Sofia: da arqueologia para a documentação 

Sofia acabou a licenciatura em 1996 (S0). Depois decidiu fazer as pedagógicas. Fez 

o quinto ano, mas já não fez o estágio. Achou que não tinha vocação para ser professora. 

Além disso, o quinto ano também não correu lá muito bem (S1). Sofia tinha um part-time 

numa IPSS, mas com a saída da assistente social foi convidada a passar a full-time. Aceitou, 

o que tornou muito complicado ir às aulas. Esteve na IPSS oito meses. Quando o contrato 

terminou, Sofia decidiu que tinha de pensar noutra coisa para a sua vida (S2). Nessa altura, 

cruza-se com alguém que lhe fala de uns cursos na área da documentação. Sofia decide 

informar-se e contacta a Associação Portuguesa de Documentação. Por sorte, nesse ano ia 

abrir um curso. Sofia candidata-se e teve a sorte de conseguir entrar. Foi aceite, apesar de 

pedirem como habilitações o 11º ano, e ela ter licenciatura (S3). Quando terminou o curso, 

convidaram-na para ir trabalhar para uma faculdade da Universidade Nova. Sofia disse logo 

que sim, mas esteve lá pouco tempo: três meses. Na faculdade era tudo muito precário, nem 

edifício havia... Sofia estava com uma avença e quando surge uma vaga numa escola de 

ensino superior, perto de casa, e com contrato, muda-se. Sofia precisava de estabilizar de 

alguma maneira (S4). Quando chegou, a biblioteca era uma amálgama de livros. Sofia 

decide mudar tudo: cotas, classificação, software. Ela e a colega conseguem dar uma 

dinâmica diferente e a biblioteca, que não estava a dar resposta, tornou-se num pólo 

atractivo da escola. As coisas estavam a correr bem. Sofia estava como técnica superior. Era 

responsável por um serviço que estava no top. Estava perto de casa e tinha todas as 

condições só que, não podia evoluir e Sofia precisava de um estímulo diferente. Por isso, 

quando viu o anúncio de uma empresa de auditoria e consultoria, decidiu arriscar. Mandou o 

currículo só mesmo naquela de ver se pegava. Pegou (S5). No ano em que foi para a escola 

de ensino superior, Sofia decidiu fazer uma pós-graduação em Ciências Documentais. Se o 

curso técnico que tinha frequentado lhe permitia desempenhar funções de execução, a pós-

graduação dava-lhe acesso à carreira de técnica superior e a funções de coordenação (S6). 

Quando terminou o curso, mudou-se para a empresa onde actualmente se encontra. Sofia 

trabalha no centro de documentação. Faz todo o trabalho documental. Nesta empresa, a sua 
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função é de suporte e o seu papel é mínimo. Sofia está há três anos neste emprego e tem 

todo o tipo de condições. É efectiva, o ordenado é equivalente a um técnico superior de 

primeira, mas o trabalho é pouco estimulante e muito rotineiro. Além de ter um trabalho 

pouco estimulante e rotineiro, Sofia trabalha sozinha. E ela odeia trabalhar sozinha (S7). 

Sofia está outra vez à procura de estímulo profissional. Precisa de dar uma volta na carreira. 

Sofia já não aguenta muito mais, por isso o seu projecto profissional contempla duas 

possibilidades: sair ou mudar lá dentro. Sofia já está na fase de mandar currículos e de 

concorrer a concursos públicos. Ela não quer voltar a trabalhar para uma empresa de 

consultoria. Gostava de voltar a uma biblioteca universitária. Gostava imenso de trabalhar na 

Gulbenkian, mas como é difícil está a tentar as bibliotecas públicas. Já foi a alguns 

concursos públicos. Não entrou em nenhum. Lá dentro, contactou o departamento de 

marketing. Se conseguir mudar, até nem se importa de fazer uma pós-graduação em 

marketing, mas, por enquanto, está tudo em aberto (S8). 

 Na história que nos conta, Sofia não se limita a descrever o seu percurso. Toda a 

entrevista é um exercício de reflexão sistemática sobre os acontecimentos que integram a 

sua biografia profissional, sobre as vantagens e os inconvenientes das decisões que foi 

tomando no decurso da sua vida profissional. Talvez por isso, a sua narrativa não se paute 

nem por uma linearidade temporal nem por uma sequência factual rígida. É verdade que 

Sofia começa por nos fazer um breve relato do seu percurso, no qual os episódios 

profissionais se sucedem ao longo de um eixo temporal, que tem como ponto inicial a 

licenciatura. No entanto, rapidamente o registo descritivo dá lugar a uma postura reflexiva e a 

linearidade inicial é substituída por um movimento de yô-yô. Os vários acontecimentos vão 

sendo, sucessivamente, retomados ao sabor de uma narrativa, onde nenhum tema é dado 

como definitivamente encerrado, onde os episódios vão sendo analisados à luz de uma nova 

perspectiva, de um novo olhar. Sofia constrói uma narrativa fluída que se desenrola num 

tempo sem fronteiras, num permanente vai e vem entre o passado, o presente e o futuro. 

Sofia licenciou-se 1996. «Fiz história, variante de Arqueologia» (S1.2) – esclarece-

nos. Ela foi para História, porque gostava e, como nos garante: «Gostei imenso da 

licenciatura, mas gostei, sobretudo, da experiência de campo na Arqueologia» (S21.2). A 

experiência de campo a que Sofia se refere são as escavações de Verão e ela todos os anos 

escavou. «Escavei sempre ao longo dos anos do curso, portanto, durante os quatro anos, 

escavei sempre» (S22.3) – conta-nos para a seguir acrescentar - «Todos os verões 
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escavava, mas digamos assim, ter mesmo um trabalho em Arqueologia nunca tive» (S22.4). 

Sofia licenciou-se em Arqueologia, mas nunca trabalhou na sua área de formação. Ela 

iniciou as pedagógicas, mas não fez o estágio. Não tinha vocação para ser professora. 

Quando terminou a licenciatura decidiu logo fazer as pedagógicas e fez o quinto ano. «Mas 

depois não fiz o estágio, pois achei que não tinha vocação para ser professora» (S. 1.4) – 

esclarece-nos. É verdade que Sofia não tinha vocação, que ser professora não era o que 

queria, mas é igualmente verdade que «aquilo não correu muito bem, sinceramente» (S 2.1). 

Ela não nos desvenda o significado da afirmação proferida. Em contrapartida, explica-nos a 

razão que esteve na origem daquilo não ter corrido muito bem: «Tinha um part-time e depois, 

entretanto, arranjei um emprego em full-time, o que tornou tudo mais complicado, porque era 

muito complicado ir às aulas» (S. 2.6). Quando terminou a licenciatura, Sofia começou a 

trabalhar, em part-time numa IPSS. Com a saída da assistente social, é convidada a passar 

a tempo inteiro. «Aceitei e estive lá oito meses» (S 2.9) – conta-nos. No fim dos oito meses e 

sem o contrato renovado, Sofia dá-nos a conhecer os seus pensamentos: «Vou ter de 

pensar noutra coisa para a minha vida, isto não está fácil» (S2.10) – cogitou, então. Um dia, 

cruza-se com alguém que lhe fala de uns cursos na área da documentação. «Decidi 

informar-me» - diz-nos - «e tive conhecimento da Associação Portuguesa de 

Documentação» (S2.13). «Então contactei-os e, por sorte, nesse ano ia abrir um curso 

técnico-profissional, lá» (S2.14) – prossegue. Sofia teve sorte. Candidatou-se e foi aceite 

apesar de como nos relata: «Eles pediam como habilitações máximas o 11º ano e eu tinha a 

licenciatura» (S2.18). O curso durou sete ou oito meses, a tempo inteiro. Quando terminou 

essa formação, Sofia recebeu um convite. «Convidaram-me se eu queria ir trabalhar para a 

Faculdade X da Universidade Nova de Lisboa» (S2.27) – relata-nos. Sofia nem hesita: 

«Claro que sim, disse logo que sim o mais depressa possível» (S2.29). Foi trabalhar para a 

área da documentação, mas esteve lá pouco tempo. «Estive lá três meses» (S2.31) – 

informa. O que leva Sofia a abandonar um emprego ao fim de tão pouco tempo? Sofia 

antecipa-se à pergunta e diz-nos: «Entretanto, surgiu uma vaga na escola superior de saúde, 

que era mais perto de minha casa» (S3.4). No entanto, a proximidade não foi a única razão 

que a levou a trocar de emprego: «Era preciso estabilizar de alguma maneira» (S3.5) - 

afirma. E esta foi a oportunidade. Nessa escola, ofereciam-lhe um contrato. «Eu na 

Faculdade X estava com avença» (S3.6) – informa. Entre a avença e o contrato, Sofia não 

teve dúvidas: «Então decidi e fui para lá» (S3.8). Já quase no final da entrevista, Sofia volta a 
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falar deste acontecimento profissional e aduz uma outra explicação: «E, na altura, lá está, 

havia uma precariedade grande, não havia um quadro» (S35.1) – conta. «A Faculdade X 

nem sequer existia, estava a funcionar dentro da Y» (S35.2) – continua. «Portanto» - conclui 

- «era tudo assim muito precário» (S35.3). Por isso, quando surgiu a oportunidade de um 

contrato e «a possibilidade de ir para o quadro» (S35.6), como, aliás, veio a acontecer, Sofia 

sai e vai para a Escola de Saúde. «Quando lá cheguei» - conta-nos - «aquilo era um 

depósito de livros, se quiser, uma amálgama de livros minimamente arrumados e eu decidi: 

“ok, vou limpar isto e vou mudar tudo”» (S7.8). Sofia mudou tudo e decidiu dar uma nova 

dinâmica à biblioteca. «Eu mudei tudo, desde as cotas, a classificação, fiz a requisição da 

base, fiz o pedido do novo software» (S. 7.9) – explica-nos. Como quando chegou não havia 

quase livros nenhuns novos, Sofia conta-nos orgulhosa: «Consegui desbloquear, digamos 

assim, um orçamento para a biblioteca, para aquisição de livros» (S7.26). Sofia faz um 

balanço positivo do seu trabalho na biblioteca da escola. «Embora fôssemos apenas duas 

pessoas, acho que conseguimos dar uma dinâmica diferente e a biblioteca tornou-se, dentro 

do possível, um pólo atractivo na escola e com validade, que era coisa que não tinha» 

(S7.12) – afiança-nos. Os alunos deixaram de ir a uma biblioteca próxima para passarem a 

utilizar a da escola. Em suma, Sofia estava a fazer um bom trabalho. «Lançamos vários 

inquéritos e as coisas estavam a correr bem» (S7.17) – garante-nos. Além disso, no plano 

estritamente laboral, Sofia dificilmente podia estar melhor. Entrou com contrato e passou 

para o quadro - «Estava como técnica superior» (S7.3); «Era responsável por um serviço que 

estava mais ou menos no top» (S7.4); «Estava perto de casa e tinha todas as condições e 

mais algumas» (S.7.5). Neste retrato idílico que nos descreve, existe um elemento 

perturbador que ameaça quebrar a harmonia da composição: Sofia não estava satisfeita. A 

falta de condições da biblioteca é uma das razões do seu descontentamento. «O 

equipamento era péssimo» (S7.18) – assevera. «Havia dois computadores caquécticos, 

velhíssimos sem acesso à internet» (S7.19) – prossegue. «Era impensável, sem um posto de 

acesso à internet, estamos a falar de uma escola superior» (S7.20) – esclarece. Sofia ainda 

chega a apresentar um caderno de encargos para a compra de mobiliário. «Pelo menos que 

o espaço pudesse ficar minimamente agradável e dar alguma comodidade às pessoas» 

(S7.23) – prossegue, para em seguida concluir em tom crítico - «Já que eles pagavam uma 

propina tão alta, o mínimo era que pudessem ter algumas condições» (S7.24). A sua 

proposta não foi aceite e, à primeira oportunidade, Sofia sai. 
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Quando começou a trabalhar na Escola de Saúde, Sofia decidiu fazer uma pós-

graduação em Ciências Documentais. Ela, que já tinha feito um curso técnico na área da 

documentação, pensou: «Já que tenho licenciatura, por que não fazer as Ciências 

Documentais e poder vir a ter, sei lá, umas funções mais de coordenação, do que de 

execução» (S 17.6). No entanto, Sofia sabe que hoje em dia a distinção entre coordenação e 

execução é cada vez mais ténue. «Na maior parte das bibliotecas quem coordena, executa, 

também» (S17.7) – assegura-nos. «Portanto, isso do mandar fazer já era» (S17.8) – afirma, 

zombeteira. Assim, a decisão de Sofia não se baseou apenas no desejo de vir a 

desempenhar outro tipo de funções, até porque ela sabe que, qualquer que seja a biblioteca 

onde venha a trabalhar, a separação entre a coordenação e a execução não passa de uma 

ilusão. Portanto, as razões que a levaram a frequentar a pós-graduação são bem mais 

pragmáticas e exprimem-se em termos de vantagens. E que vantagens são essas? Sofia 

enuncia-as uma a uma: «A pós-graduação é assim, para já, nunca me poderia candidatar a 

um concurso público, na área da documentação, como técnica superior, se não tivesse a 

pós-graduação» (S 18.1) – esclarece-nos. «A vantagem, mais uma das vantagens, digamos 

assim, é o facto de não entrar como estagiária» (S18.2) – aduz para imediatamente a seguir, 

explicar, com detalhe, em que consiste esta vantagem. Ela, com esta especialização de dois 

anos, não precisa de fazer o estágio para aceder à carreira de técnica superior. «A pessoa, 

pelo facto de ter feito esta especialização, dá-lhe acesso directo, não passa pelo período de 

estágio» (S18.7) – informa. Se a pós-graduação lhe traz vantagens em termos de carreira na 

função pública, a conciliação da formação com a actividade profissional foi bastante 

enriquecedora nos planos formativo e profissional. «A experiência torna as aulas mais 

enriquecedoras e do ponto de vista profissional é também mais enriquecedor, porque 

acabamos por trazer os conhecimentos das aulas» (S20.5) – explica-nos. Sofia trouxe esses 

conhecimentos para a sua actividade profissional. Aliás, ela confessa mesmo que, «nunca fiz 

tanta coisa na biblioteca como no período em que estive a fazer as ciências documentais» 

(20.6). «Foi muito mais fácil ter o terreno ali à mão de semear para poder aplicar (S20.8) – 

admite. Mas, a pós-graduação teve ainda uma outra vantagem que Sofia nos dá a conhecer. 

«Há uma série de coisas que, se calhar, chegaria lá muito mais tarde porque, provavelmente, 

a experiência me diria isso e assim foi mais fácil» (S. 20.8) – declara10.  

                                                
10 Na reflexão que faz sobre a pós-graduação que frequentou, Sofia enuncia de uma forma clara as vantagens que decorrem da 
articulação entre a formação e os contextos de trabalho e os saberes experienciais, na sequência, aliás, do que tem vindo a ser 
defendido por vários autores (Canário, 2000, Correia, 1997, 2005, Josso, 2005, 2002, Dubar, 1997). Mas Sofia chama também a 
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Coincidência ou não, alguns meses depois de ter concluído a pós-graduação, Sofia 

sai da Escola de Saúde. «Candidatei-me ao sítio em que estou hoje, que é uma empresa de 

auditoria e de consultoria» (S 4.3) – diz-nos. «Estou no Centro de Documentação» (S 5.1) – 

acrescenta, um pouco mais à frente. Sofia tomou conhecimento deste emprego, através de 

um anúncio que a empresa colocou na Associação Portuguesa de Documentação de que é 

sócia. Viu o anúncio e como conta, «decidi arriscar e mandei o currículo mesmo só naquela, 

tipo ver se pegava» (S 5.3). Pegou e Sofia mudou-se.  

Nesta empresa, faz todo o tratamento documental do centro. Ela esclarece-nos sobre 

o conteúdo do seu trabalho: «Portanto, desde a catalogação, indexação, a classificação, a 

inserção dos dados na base.» (S 6.2) –explica-nos. «Faço também a difusão colectiva da 

informação, ou seja, definimos um perfil do utilizador» (S6.3) – continua. Sofia não espera 

que lhe perguntemos o que é isso do perfil do utilizador e, como se adivinhasse a nossa 

pergunta, prossegue: «Definimos um perfil de utilizador que nos pede determinada 

documentação, numa determinada área e, de acordo, com a documentação que nos vai 

chegando ou de acordo com aquilo que nós vamos pesquisando na base de dados, vemos o 

que pode ter interesse para esses utilizadores e fazemo-lhes chegar imediatamente a 

informação» (S6.4). Sofia está nesta empresa vai para três anos. Tal como no emprego 

anterior, tem todas as condições. É efectiva, trabalha em Lisboa, tem um ordenado 

equivalente a um técnico superior de primeira. E, tal como no emprego anterior, Sofia quer 

sair... Por que quer Sofia sair, é o que veremos mais à frente. Para já, recapitulemos o seu 

percurso de inserção.  

Sofia é licenciada em História, variante de Arqueologia, mas nunca teve um emprego 

na sua área de formação. Iniciou as pedagógicas, mas não fez o estágio porque não tinha 

vocação para ser professora. Por sorte, tem conhecimento de um curso de formação na área 

da documentação e por sorte, também, é aceite. A frequência deste curso abre-lhe as portas 

para uma carreira no campo da documentação e permite-lhe exercer a sua actividade 

profissional como bibliotecária. Sofia, rapidamente, troca a biblioteca da Faculdade, para 

onde foi trabalhar depois do curso por uma outra biblioteca, agora de uma Escola Superior 

de Saúde. A comparação que estabelece entre uma e outra situação profissional dá origem a 

duas relações de disjunção. A primeira tem como eixo semântico o tipo de relação contratual. 

                                                                                                                                          
atenção para um outro aspecto que é, de um modo geral, descurado pela literatura. Na sua perspectiva, uma das vantagens da 
formação pós-graduada que frequentou é que ela lhe permite ultrapassar etapas, ganhar tempo. Ela admite que, através da 
experiência, até podia chegar lá, mas demoraria certamente mais tempo e assim foi mais fácil.  
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Na faculdade, Sofia tinha uma avença. Ora, para Sofia ter uma avença não é o mesmo do 

que ter um emprego e, como ela nos assegura, «precisava de ter um emprego» (S15.5). Por 

isso, quando lhe ofereceram um emprego, não hesitou. A segunda oposição ganha forma em 

torno da ideia de segurança. No dispositivo narrativo de Sofia, a avença é sinónimo de 

precariedade. O emprego na Escola de Saúde, sancionado por um contrato e com a 

possibilidade de passar a efectiva é, por sua vez, sinónimo de estabilidade. E Sofia, assim 

como precisava de um emprego, também precisava de estabilizar. Estabilizou. Mas como 

para ela a estabilidade não é tudo, ao fim de três anos, troca o emprego na Escola de Saúde 

por um outro numa empresa de consultoria.  

Passados três anos, Sofia, que está novamente à procura de emprego, fala-nos com 

nostalgia de um lá e com azedume de um aqui. Operadores de individualização, estes dois 

advérbios de lugar designam dois contextos de trabalho distintos. Lá é a Escola de Saúde e 

a sua biblioteca. Aqui é a empresa de auditoria e de consultoria e o seu centro de 

documentação. Sofia leva a cabo um exercício de comparação sistemática entre o lá e o 

aqui. A oposição que estabelece entre os dois contextos incide sobre quatro aspectos 

distintos do seu exercício profissional: as condições logísticas, a organização do trabalho, as 

características do trabalho realizado e as características dos utilizadores. 

Lá, na Escola de Saúde já vimos que as condições não eram as melhores. O 

mobiliário não era cómodo, os computadores eram caquécticos e nem um posto de acesso à 

internet havia. Aqui, Sofia afirma que tem todo o tipo de condições e exemplifica: «Por 

exemplo, do ponto de vista logístico tenho uma secretária óptima, acesso à internet 

rapidíssimo, servidor, tudo...» (S.7.31). Lá, as características do trabalho eram diferentes. Ao 

trabalho válido que realizava lá, Sofia opõe a função de suporte do que realiza aqui. Aqui, 

afiança «nós temos um papel mínimo» (S7.36) e «eu não vejo o resultado final do trabalho 

deles» (S26.4). Lá na escola era diferente. O seu trabalho como bibliotecária era 

«fundamental para que eles pudessem obter determinado tipo de informação» (S7.28) e 

Sofia via o resultado do seu trabalho nas monografias que os alunos realizavam e que iam 

engrossar o espólio da biblioteca. «O resultado final acabava por ir parar à Biblioteca» 

(S27.2) - diz. Aqui, o trabalho «é pouco estimulante» (S26.2), «é muito rotineiro» (S26.2). 

Aqui, conta-nos: «Eu posso passar tipo um dia inteiro a ver se um Decreto-Lei teve ou 

alterações» (S. 27.8). Lá, garante-nos: «Durante o dia, uma pessoa tinha não sei quantas 

solicitações» (S27.5). Lá, «havia muito mais dinâmica» (S27.6) – declara. Lá, Sofia 



 393 

trabalhava em equipa. Eram duas pessoas. Aqui, trabalha sozinha e, como diz com algum 

desespero: «Eu odeio trabalhar sozinha» (S27.10). Como se a solidão profissional não 

bastasse, há ainda o problema do espaço que a acentua. «Depois o espaço... nem sequer é 

um sítio onde as pessoas vão com frequência» (S27.13) – lamenta-se. «Eu estou enfiada 

num canto e depois todos os meus utilizadores estão lá na outra ponta (S23.14) – 

prossegue. «Nem sequer do ponto de vista da proximidade, nem sequer isso existe» 

(S.27.15) – queixa-se. Temos por último os utilizadores, também eles diferentes num e 

noutro contexto de trabalho. Mas sobre esses, falaremos a seguir. Para já, fica-nos uma 

certeza que Sofia não se cansa de repetir: lá, era diferente. 

 

Os actuantes da narrativa de Sofia 

Na história que Sofia nos conta não abundam as personagens. A sua narrativa, 

marcada por uma postura predominantemente reflexiva, quase que dispensa a entrada em 

cena de outras personagens. Na viagem que faz ao seu passado e naquela que projecta 

para o futuro, Sofia basta-se a si própria. As suas decisões, as suas angústias, os seus 

anseios são matéria-prima mais do que suficiente para alimentar uma intriga que se começa 

a desenhar logo nas primeiras falas. Por isso, os actuantes da narrativa de Sofia são todas 

elas personagens secundárias, com passagens fugazes pelo palco da sua vida.  

As primeiras a entrar em cena são os utilizadores. Utilizadores é o termo de que 

Sofia se serve para nomear aqueles que procuram os serviços da biblioteca. Todavia, os 

utilizadores estão longe de ser um grupo homogéneo. Sofia, com base na sua experiência 

profissional, distingue dois tipos - os da escola de saúde e os da empresa de consultoria – e, 

ao fazê-lo, está a introduzir mais um elemento distintivo na comparação que 

meticulosamente estabelece entre o lá e o aqui. «O tipo de utilizadores era muito mais 

estimulante lá do que aqui» (Act 7.12), é a frase com que inicia a caracterização de um e 

outro grupo. Lá os utilizadores eram os alunos e, como Sofia afirma, «o estímulo, o feedback 

dos alunos, acho que é especial, comparativamente com o outro público» (Act 7.15). O outro 

público, aquele com que ela agora lida é, de facto, radicalmente diferente: «Aqui são 

advogados, economistas, gestores» (Act 7.13) – informa. Mas as diferenças não se ficam por 

aqui. As solicitações e o tipo de informação pedida são também diferentes. Aqui, «eles 

próprios põem poucas questões, está a ver?» (Act 26.1) – diz-nos. Não é só a quantidade 

das solicitações que incomoda Sofia. O que verdadeiramente a incomoda é a natureza dos 
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pedidos e, para que não restem dúvidas, Sofia exemplifica: «Por exemplo, o que é que eles 

pedem a maioria das vezes? “Olhe, preciso do Decreto-Lei 24/2003 e quero saber que 

actualizações é que ele tem” (Act 26.3) – conta. Lá na escola, era diferente. Lá, as 

solicitações eram muito mais variadas: «Olhe, preciso de fazer uma pesquisa para não sei o 

quê, quando é que acha que me pode arranjar isso?» (Act 27.1) – relembra nostálgica. 

 Um segundo actuante é a Direcção da Escola de Saúde. Que papel lhe reserva 

Sofia, na história que nos conta? O de principal responsável pela sua saída. «Na escola, eu 

gostava do trabalho e gostava dos utilizadores, mas acho que o problema foi a Direcção da 

escola não querer saber da biblioteca» (Act 9.1) – afirma. Sofia abandona a escola por causa 

da Direcção que não queria saber da biblioteca e socorre-se de vários exemplos para dar 

credibilidade à sua afirmação. O realismo, esse, é obtido através da utilização do discurso 

directo. Sofia utiliza-o para nos dar a conhecer os argumentos e os contra-argumentos 

esgrimidos por ambas as partes. Sofia reproduz um diálogo que será, certamente, uma 

síntese dos vários que terá entabulado durante a sua permanência na escola e, ao fazê-lo, 

transporta-nos do presente para o passado e faz do passado presente. «Quando chegava a 

hora de chegar junto deles e dizer:  

- Olhe, eu preciso disto. 

- É pá, espere lá aí. É que aí já envolve verbas e sabe como é. A biblioteca não pode dar 

muita despesa, porque nós precisamos de mandar dinheiro para os professores e depois 

precisamos de fazer obras ali na secretaria e depois é o material informático. 

E eu dizia: 

- Então a biblioteca parece não ser da escola. Os alunos precisam de estudar, precisam de 

material, precisam ter algumas condições logísticas, de apoio. 

- Pois é, mas isso não é prioritário.» (§9).  

Tanto não era prioritário que, já depois de Sofia ter saído, soube que «eles mexeram em 

tudo, menos na biblioteca» (Act 9.7).  

Sofia faz entrar o marido em cena para nos explicar, porque nunca tentou arranjar um 

emprego na sua área de formação. Sofia podia ter optado por nos apresentar um vasto leque 

de argumentos. Não o fez. Preferiu optar pela descrição objectiva de um caso concreto: o do 

seu marido. «Posso tentar um termo de comparação com o meu marido» (Act 16.1) – diz-

nos. «O meu marido é licenciado em História com Mestrado em Descobrimentos» (Act 16.2) 

– continua. «Está a ponderar fazer o Doutoramento e é assistente administrativo na Câmara 
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de X» (Act 16.3) – acrescenta. «Entrou em Outubro e até lá era funcionário da Y [empresa de 

comercialização de produtos culturais]» (Act 16.4) - explica. Sofia apresenta-nos o marido 

para se comparar com ele, mas apenas nos fornece um dos termos de comparação, aquele 

que desconhecemos, porque dela já possuímos todos os dados. Mas, afinal, o que compara 

Sofia? Sofia compara dois percursos distintos para uma formação de base semelhante. São 

ambos licenciados em História, ainda que ela tenha feito a variante de Arqueologia. Este é, 

aliás, o único denominador comum. Depois de licenciada, Sofia fez formação numa área 

diferente da sua formação. Frequentou um curso técnico e fez uma pós-graduação em 

Ciências Documentais. O marido, pelo contrário, continuou a investir em História. Fez um 

Mestrado em Descobrimentos e está a pensar no Doutoramento. Sofia trabalha na área em 

que se especializou depois da licenciatura. É técnica superior e exerce a profissão de 

bibliotecária. O marido, apesar do Mestrado, foi funcionário numa empresa comercial e agora 

é assistente administrativo.  

Temos por último, Sofia, a personagem principal. Sofia não se limita a descrever os 

episódios que constituem a sua biografia profissional. Ela analisa-os, reflecte sobre eles, dá-

nos a conhecer os seus estados de alma, as suas angústias, avalia as suas acções. A Sofia 

reflexiva é uma presença constante ao longo de toda a narrativa, é uma personagem que 

tem consciência dos seus actos passados e futuros, «Tenho consciência de que não me 

dediquei, se calhar como devia ser, às pedagógicas» (Act 2.1) – diz-nos logo no início. «Hoje 

tenho consciência de que não foi a melhor opção [ter saído da escola de saúde]» (Act 10.1) – 

admite. «Aliás, eu tenho consciência que, se sair do sítio onde estou, irei sempre ganhar 

menos, em qualquer sítio» (Act 11.1) – confessa. A Sofia reflexiva é também aquela que 

mantém uma relação de proximidade e de distanciamento com o vivido e que avalia 

friamente o seu desempenho profissional: «Agora, olhando para trás, agora percebo que sim, 

que fiz um bom trabalho» (Act 7.11); «Agora, olhando para aquilo que estou a fazer 

actualmente, acho que fiz um muito melhor trabalho do que faço aqui» (Arg 7.22). A Sofia 

reflexiva é também aquela que olha para si própria através do olhar do outro. É aquela que 

se apelida de doida por querer sair de efectiva para um contrato a termo certo e que analisa, 

sem rodeios, as vantagens e os inconvenientes de um currículo onde os empregos se 

sucedem, «Quem analisa o meu percurso pensa assim: “bem, esta tipa das duas uma, ou 

realmente gosta mesmo de fazer coisas novas e gosta mesmo de aprender e está atrás de 



 396 

mais experiências profissionais e de alargar o seu leque de conhecimentos profissionais, ou 

então está sempre a saltar de empregos, não aguenta nada”» (Arg 24.2). 

Todavia, existe também a Sofia bibliotecária. Ela identifica-se a si própria através da 

categoria profissional que ocupa – é técnica superior - e da profissão que desempenha – 

bibliotecária. Como bibliotecária, Sofia não se considera uma pessoa chata. «Não sou muito 

chata» (Act 26.7) – afiança-nos. «Não digo: “Tem de preencher a ficha. Tem de assinar isso. 

Olhe, veja lá, já está atrasado com o livro, tem de entregar”» (Act. 26.8). «Eu não sou assim» 

(Act 26.9) – garante. Aliás, com a descrição que faz de si como bibliotecária, Sofia distancia-

se da imagem que diz ainda existir da profissão. E que imagem é essa? É uma imagem 

caricatural que parece saída de um livro esquecido, numa qualquer prateleira de um 

alfarrabista. «A nossa profissão é ainda vista como aquelas senhoras de óculos, carrapito, 

que são umas antipáticas e que nos olham de lado sempre que a gente chega com um livro 

atrasado e que dizem logo que vai ficar não sei quanto tempo sem poder requisitar ou então 

que vai ter de pagar uma multa» (Act 33.1) – ironiza.  

 

Os argumentos da narrativa de Sofia 

Logo no início da entrevista, e depois de resumidamente nos contar o seu percurso 

de inserção, Sofia pronuncia as frases que irão servir de mote ao desenrolar da intriga. A 

propósito das razões que a levaram a sair da escola de saúde, afirma: «Em termos de 

condições profissionais, eu acho que estava a morrer» (Arg 4.1); «Não podia evoluir e 

precisava mesmo de dar uma volta qualquer na minha carreira, mas sempre na área da 

documentação» (Arg 4.2). Com estas declarações Sofia define o universo semântico onde a 

intriga se irá desenrolar e dá-nos a conhecer duas das três palavras que não mais a 

deixarão: evoluir e morte. A terceira ser-nos-á apresentada um pouco mais à frente. É o 

estímulo profissional.  

Sofia estava a morrer, não podia evoluir e por isso saiu. O problema é que, volvidos 

três anos, a situação repete-se. «É mais ou menos o que se passa agora, também» (Arg 7.1) 

– diz com desalento. Andar a saltar de emprego em emprego, não é, aliás, um 

comportamento pelo qual Sofia nutra um particular orgulho, até porque quer na Escola de 

Saúde quer na empresa onde actualmente trabalha, ela tem todas as condições. Tem, como 

ela própria admite, «aquilo que as pessoas querem» (Arg 7.2). Só que, para Sofia, pertencer 

ao quadro, ser técnica superior e receber o salário correspondente não chega... Na escola, 
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ela estava a morrer e não podia evoluir. Não poder evoluir tem um significado preciso no 

dispositivo narrativo de Sofia e que ela nos dá a conhecer, «Eu sentia que só cresceria 

aquilo que eu própria crescesse» (Arg 7.6) – começa por afirmar. Mas como se se desse 

conta de que esta afirmação era demasiado vaga para que nós pudéssemos compreender, 

verdadeiramente, o seu problema, Sofia empenha-se num exercício de explicitação e 

acrescenta: «Portanto, não haveria nada, digamos assim, da instituição, dos utilizadores, da 

própria escola que pudesse projectar-me mais, profissionalmente» (Arg. 7.7). Sofia não está 

ainda satisfeita quanto à inteligibilidade do seu raciocínio. Por isso, faz mais uma tentativa 

para o clarificar: «Ou seja, se eu decidisse apostar e trabalhar muito, muito, eu iria valorizar-

me, mas isso não me era pedido» (Arg 7.8). Sofia precisa de ter a confirmação de que nós 

entendemos tudo, de que percebemos a sua situação, de que compreendemos a razão da 

sua saída, «Está a perceber?» (Arg 7.9) – pergunta-nos11. Anuímos com um aceno e Sofia, 

mais descansada, dá finalmente nome ao seu problema: «Eu estava à procura de ter um 

estímulo diferente» (Arg 7.14) – declara. «Profissionalmente, eu acho que estava à procura 

de um estímulo diferente» (Arg 7.15) – reitera. Sofia estava à procura de um estímulo 

diferente, porque sentia que não podia evoluir mais, porque «achava que ali já tinha feito um 

trabalho válido e que tinha utilidade» (Arg 7.17).  

Quando chegou à biblioteca, Sofia mudou tudo. Deu uma nova dinâmica, fez tudo o 

que podia fazer e só não fez mais, porque a Direcção não deixou. Sem estímulo profissional 

e com a direcção da escola a não querer investir na biblioteca, Sofia diz-nos com sarcasmo: 

«Achei que não estava para aquilo» (Arg 7.10). Como não estava para aquilo e «já estava de 

saco cheio, mesmo» (Arg 10.1), sai e vai para a empresa de auditoria. Só que, agora, Sofia 

está outra vez com o mesmo problema: a falta de estímulo. Aliás, em boa verdade, este não 

é o único problema. O trabalho é rotineiro e pouco estimulante, tem de trabalhar sozinha, 

coisa que odeia. Além disso, o seu trabalho é pouco valorizado e este não é, de todo, um 

problema menor. No quadro da organização onde trabalha, o Centro de Documentação tem 

uma função de suporte. O seu papel enquanto bibliotecária é mínimo, não é decisivo para o 

                                                
11 Este exercício de explicitação que Sofia meticulosamente leva a cabo tem uma função específica que só o olhar distanciado 
nos permite descortinar. Para Sofia é fundamental que compreendamos, que consigamos penetrar no seu mundo e que 
conheçamos as suas razões. Ela precisa que dominemos os seus códigos e que nos solidarizemos com ela. Porquê? Porque é 
essa solidariedade construída com base na compreensão das suas razões que irá impedir que nós nos inscrevamos no grupo 
das pessoas que não a entendem, que acham que ela é doida por querer sair de empregos onde tem todas as condições. Este é, 
portanto, um momento fundamental para o desenrolar da entrevista. É aqui que Sofia procura assegurar que vamos partilhar os 
mesmos códigos, os mesmos pontos de vista e que se cria uma relação de confiança que lhe permitirá expor-se. Ora, é, 
precisamente, porque num determinado momento da entrevista, colocamos uma pergunta que parece ameaçar essa confiança 
que Sofia tem um lampejo de irritação.  



 398 

resultado final. Sofia sabe disso. Sabe que o seu trabalho tem uma importância relativa no 

contexto da organização e não precisa que lho digam. No entanto, «às vezes, chega-nos 

esse feedback» (Arg 7.29) – conta-nos com desagrado. Sofia não lhe agrada que lho digam: 

«Para quem gosta de trabalhar, não é muito positivo...» (Arg 7.30) – diz com azedume. «A 

pessoa sente que se empenha e que pode dar o seu melhor, mas lá está, isso não é 

valorizado e todos nós gostamos de sentir algum estímulo» (Arg. 7.31) - aduz. Ora, estímulo 

parece ser algo que Sofia já não sente novamente e a razão surge, de repente, sem aviso 

prévio12, «Eu acho que estou a chegar àquela fase em que três anos é o meu limite» (Arg 

7.35). Sofia introduz um argumento dissonante na sua lógica argumentativa. Ela que analisa 

racionalmente os seus comportamentos e as suas decisões explica agora a sua situação 

como se de uma fatalidade se tratasse, como se o destino impusesse, inexorável, a sua lei e, 

a Sofia, nada mais restasse do que submeter-se-lhe. Verdade se diga que os factos são 

irrefutáveis. Esteve três anos na escola e saiu. Está há três anos na empresa e quer sair. O 

algarismo três persegue-a e os ciclos de três anos impõem-se na sua carreira profissional, 

aparentemente, à revelia da sua vontade. Sim, porque Sofia gostava que tudo acontecesse 

de outra forma... Ela gostava de só sair quando «viesse mesmo aquela proposta xpto que 

me vai alterar completamente a cabeça e ok, vou atrás do sonho» (Arg 8.5). «Mas não...» 

(Arg 8.6) – lamenta-se. Não é isso que lhe tem acontecido... Três anos é o seu limite e ela 

sai, porque está de saco cheio, porque não aguenta mais.  

Todavia a saída nem sempre parece ter sido a decisão acertada. Não o foi, logo no 

início da carreira, quando trocou a Faculdade pela Escola de Saúde, «Aí eu precipitei-me» 

(Arg 35.1) - confessa. «Se eu não me tivesse precipitado, eu hoje estaria na função pública, 

na biblioteca, provavelmente a coordenar aquela biblioteca, encantada da vida e a fazer uma 

coisa que gostava» (Arg. 35.4) – declara. «Mas adivinhar é proibido» (Arg 35.6) – afirma com 

ironia. Na verdade, não foi apenas uma questão de proibição. Sofia analisou racionalmente a 

situação. Avaliou os riscos e o pragmatismo levou a melhor. «Eu acho que aí foi mesmo o 

pragmatismo» (Arg 35.12) - admite. «Éramos três pessoas que estávamos, exactamente, no 

mesmo pé de igualdade, com a vantagem de elas as duas estarem a fazer as Ciências 

                                                
12 Alguns entrevistados constroem narrativas que, nalguns aspectos, se assemelham aos contos policiais de Todorov (1970). As 
pistas vão sendo dadas, os indícios fornecidos, mas o sentido final só é desvendado quando o puzzle fica concluído e a última 
peça ocupa o seu lugar. Nestes casos, a forma da narrativa é o que Barthes (1971: 55-56) designa de suspense. Com Sofia é 
diferente. Sofia não fornece pistas, descreve situações. Sofia não recorre ao suspense, utiliza a surpresa. Sofia não tece uma 
teia para nos prender, abana-nos com as suas afirmações súbitas. Sofia não nos faz ficar suspensas nas suas palavras, 
ansiando pela seguinte, sem que nada o faça prever, ela introduz um novo tema, um novo argumento, uma nova ideia. A 
surpresa é, a sua marca de estilo, a sua forma narrativa. 
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Documentais e eu não» (Arg 35.11) - explica-nos. Com base neste diagnóstico, Sofia pensou 

- «não vão abrir três lugares no quadro de técnicos superiores» (Arg 35.13) – e decidiu-se 

pela Escola de Saúde. «Hoje, arrependo-me um bocado» (Arg 36.2) – confidencia-nos. Mas, 

na altura, Sofia estava a chegar à profissão e foi à procura do certinho e do segurinho, «Eu 

lembrava-me das possibilidades que não havia e encontrei uma possibilidade estável e 

pensei, ok!» (Arg 36.6) – conta-nos. Hoje, com aquilo que a vida lhe ensinou, admite: «Se 

calhar, hoje não pensaria assim, mas na altura era uma maneira de assegurar, digamos 

assim, o meu futuro» (Arg 36.8). Sofia assegurou o futuro, mas isso não lhe bastou e saiu. 

Trocou a escola pela empresa. Hoje, quando analisa esta saída, Sofia não nos diz, 

taxativamente, que está arrependida. Diz-nos antes que tem consciência de que a 

oportunidade não foi a melhor nem mesmo em termos de salário, «Mas lá está, eu não saí 

pelo dinheiro» (Arg 11.2) – afiança. Como não é o dinheiro que a faz correr, Sofia está 

novamente disposta a sair, mesmo sabendo que o seu salário diminuirá: «Eu tenho 

consciência que, se sair do sítio onde estou irei sempre ganhar menos em qualquer sítio» 

(Arg 11.3) – garante-nos. «Mas como acho também que o dinheiro não é tudo...» (Arg 12.13) 

– diz pensativa. Sofia não quer com isto dizer que o dinheiro não seja importante. Longe 

disso. E para evitar que fiquemos com uma ideia errada a seu respeito, apressa-se a 

declarar: «Eu também não sou doida» (Arg 12.15). «Mas não é tudo» - reitera - «e, nesta 

altura, acho que o estímulo profissional é muito mais importante» (Arg 12.14). Sofia não sai 

pelo dinheiro. Não o fez antes e também não é agora que o fará. Mais à frente, voltará a dar-

nos um outro exemplo de que a remuneração não é, de todo, a sua principal motivação. O 

que a faz então correr? O estímulo profissional. O estímulo profissional é a energia que lhe 

dá vida. O estímulo profissional é a sua força vital. Quando ele se extingue, Sofia sente-se a 

morrer. E quando Sofia se sente a morrer, sai. Uma vez mais, a situação repete-se. O 

estímulo profissional está a desaparecer e Sofia está à procura de emprego. Não de um 

emprego qualquer. Sofia está à procura de um emprego na área de documentação. A 

documentação é, aliás, uma área em que nunca tinha pensado e onde foi parar, fruto do 

acaso - «surgiu mesmo por acaso» (S17.3) - da necessidade e do pragmatismo - «aí foi 

mesmo, porque precisava de comer» (Arg 5.3) – e da sorte. Da sorte que teve em ter tomado 

conhecimento do curso profissional no timing certo: «Eu tive a sorte de conseguir entrar 

nesse curso, porque só três anos depois é que voltaram a abrir» (S2.16); da sorte de ter 

conseguido entrar no curso técnico, ela que tinha qualificações em excesso: «Eu tive mesmo 
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muita sorte» (Arg 2.6); da sorte de ter começado logo a trabalhar e de ter descoberto que 

gostava do que fazia.  

Sofia gosta da profissão, gosta de ser bibliotecária. Do que ela não gosta mesmo é 

do trabalho concreto que realiza e da falta de estímulo profissional. Por isso, quando 

tentamos perceber se a eventual saída é já uma decisão tomada ou está ainda apenas no 

domínio das conjecturas e lhe perguntamos, uma segunda vez, «Você está mesmo a tentar 

sair ou...?», Sofia nem nos deixa concluir a pergunta. Ligeiramente irritada, responde de 

rajada: «Estou. Sabe o que é estar a mandar currículos? Estou nessa fase já. Portanto, 

estou. Obviamente que estou» (§24). Entre uma irritação controlada e uma censura velada, 

uma pergunta muda fica a ecoar: Como é possível, depois de tudo o que eu disse, que não 

tenha ainda compreendido?!  

 Sofia quer sair e já está a mandar currículos. Mas para onde quer ela ir? Quais são 

os seus futuros possíveis? Quais são os cenários desejáveis? Ela dá-nos a conhecer, com 

detalhe, os seus projectos e uma coisa é certa, voltar a trabalhar numa empresa de 

consultoria não faz, definitivamente, parte deles: «Eu, muito sinceramente, confessando 

mesmo muito sinceramente, eu não gostaria de voltar a ter uma experiência na mesma área 

em que estou agora» (Arg 25.1) – admite. «Não é de todo o tipo de trabalho que me 

interessa, não é!» (Arg 25.4) – explica para em seguida acrescentar - «Sinceramente, não é 

de todo o tipo de trabalho que me estimule» (Arg 25.5). As razões já nós as conhecemos. É 

o trabalho rotineiro e pouco estimulante; é o tipo de utilizadores; é a documentação que não 

é de todo a mais interessante. Se sair para uma empresa semelhante, Sofia sabe que 

«provavelmente hão-de ter o mesmo tipo de necessidades» (Arg 28.1), «provavelmente o 

mesmo tipo de utilizadores e penso que os pedidos não hão-de variar assim tanto» (Arg 

28.2) e essa não é uma perspectiva que a seduza.  

Excluída que está esta possibilidade, Sofia avança de imediato com uma outra: «Eu 

não me importava nada de voltar a uma biblioteca universitária, mas...» (Arg 28.10). Sofia 

não se importava de voltar a uma biblioteca universitária, mas o que ela gostava mesmo, o 

seu cenário de eleição, era trabalhar na Gulbenkian: «Gostava, gostava imenso de trabalhar 

na Gulbenkian» (Arg 28.11) – garante, sonhadora. Sofia não espera que lhe perguntemos a 

razão. Ela própria faz a pergunta e dá a resposta. «Porquê?» - interroga-se - «Aí tem a ver 

com a documentação, porque é uma documentação que tem a ver mais com a minha área 

de base, com a área de História» (Arg 28.12) – responde. No entanto, este é um sonho que 
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dura pouco. Sofia, que ao longo da sua vida já deu mostras de ser uma mulher pragmática e 

com os pés bem assentes no chão, sabe que a ida para a Gulbenkian, dificilmente, integra o 

seu campo de possibilidades objectivas. «Mas é difícil» -admite - «e como é muito difícil, 

estou a mandar para bibliotecas públicas, basicamente bibliotecas públicas» (Arg 28.14). Se 

trabalhar na Gulbenkian lhe está praticamente vedado, restam-lhe ainda as bibliotecas 

públicas. As bibliotecas públicas representam, para Sofia, o oposto da empresa onde 

trabalha. «O público é extremamente ecléctico e, lá está, é o serviço» (Arg 28.15) – explica-

nos. «Aquela biblioteca é o serviço e não é o suporte disto ou daquilo, é o serviço» (Arg 

28.16) – acrescenta. «Se calhar, podia ser um desafio interessante» (Arg 28.20) – admite 

pensativa. Trabalhar numa biblioteca deste tipo tem para Sofia um outro atractivo. O mundo 

das bibliotecas públicas não é um mundo que lhe seja totalmente estranho. Durante a pós-

graduação, fez um pequeno estágio numa biblioteca municipal e gostou. Gostou da dinâmica 

que é completamente diferente, mas gostou, sobretudo, do trabalho em equipa, da troca de 

experiências que considera extremamente enriquecedora... Durante instantes, Sofia revive 

essa experiência, recria um ambiente de trabalho que é a antítese do actual, argumenta 

sobre as vantagens da interdisciplinaridade e do trabalho em equipa e sem que nada o 

fizesse antever deixa o desabafo: «Eu confesso, eu estou naquela fase de desespero» (Arg 

29.15). «Já não aguento muito mais» (Arg 30.5) - diz-nos um pouco mais à frente.  

Sofia está desesperada e já não aguenta muito mais. Só lhe resta um caminho: sair. 

Será? Até agora esta é a única solução que está em cima da mesa, mas Sofia reserva-nos 

uma surpresa. «Bem, há outra possibilidade» (Arg 30.6) – enuncia de chofre. «A outra 

possibilidade é tipo: se permanecer ali dentro, vou sair daquele Departamento» (Arg 30.7) – 

prossegue. «Tenho que sair daquele Departamento, porque se continuar ali saio mesmo» 

(Arg 30.8) – garante. «Tenho mesmo que sair dali» (Arg 30.9) – desabafa. Afinal, existe uma 

outra possibilidade: permanecer, mas mudar de departamento. Esta possibilidade não faz 

parte de um cenário hipotético. Sofia está decidida a mudar e já falou com o Director de outro 

departamento, mais precisamente com o Director de Marketing. «Eu gostaria de ter uma 

experiência no marketing» (Arg 32.2) – confessa. Mudar de departamento é sinónimo de 

mudar de área profissional e este é um desafio que Sofia não descarta: «Se for um desafio, 

se for interessante, por que não?» (Arg 33.2) – interroga-se. Aliás, se a mudança se vier a 

verificar, esta não será a primeira que Sofia abraça uma profissão nova como faz questão de 

nos recordar: «Eu nunca imaginei que viesse a trabalhar na área da documentação, 
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portanto...» (Arg 33.9). Portanto, Sofia está disposta a aceitar o desafio. Está disposta a 

mudar de profissão. Está mesmo disposta a fazer uma outra pós-graduação. «Se tivesse que 

pensar em fazer uma especialização em Marketing, não teria qualquer problema» (Arg33.17) 

– assegura-nos.  

Afinal, em vez de uma solução para o seu problema, Sofia tem duas. E de qual gosta 

mais, perguntamos-lhe. A Sofia pragmática dá-nos a resposta: «Do ponto de vista 

pragmático, dava-me mais jeito ficar lá, convenhamos» (Arg 34.1). «Mas se for para ficar na 

biblioteca...» (Arg 34.2). Se for para ficar na biblioteca, Sofia sai nem que tenha de «correr 

riscos como correm alguns colegas meus que é ficar a contrato indefinidamente ou a avença 

indefinidamente» (Arg 34.8). Bem, em boa verdade se diga que Sofia não está disposta a 

aceitar qualquer coisa. Sofia está desesperada, mas não é doida, como nos disse várias 

vezes. Por isso, enuncia as condições mínimas para que a sua saída se concretize. «Eu 

aceitaria, digamos assim, eu, apesar de tudo, aceitaria ir para a função pública como técnica-

profissional, com possibilidade de pedir reclassificação ao fim de um ano» (Arg 40.2) – 

informa. «Portanto, isso seria, em termos financeiros, menos de cento e tal contos, logo ali» 

(Arg 40.3) – acrescenta. Portanto, Sofia aceitaria ir ganhar menos, pelo menos durante um 

ano. Mais tempo seria complicado, admite. Mas isto não é novidade. Já sabemos que não é 

o dinheiro que a motiva. A novidade surge a seguir e, mais uma vez, apanha-nos de 

surpresa.  

Afinal, Sofia não está só a mandar currículos. Está também a concorrer a concursos 

públicos. Concorreu a um para técnica-profissional. Não ficou. Concorreu para a biblioteca 

de uma Escola Superior de Saúde. As coisas correrem bem, mas ficou em segundo lugar. A 

pessoa que entrou tinha uma vantagem: «Já lá trabalhava» (Arg 41.11). Concorreu para a 

biblioteca de uma Escola Superior de Educação. Também não ficou. «Tive imensa pena de 

não ter ficado, mas aí eu acho que não fiquei, porque a pessoa que ficou tinha mais mérito, 

de certeza absoluta» (Arg 41.20) - diz-nos. «Tinha mais currículo do que eu» (Arg 41.21) – 

afirma peremptória. Sofia concorreu ainda para um Museu. Não ficou, mas também não se 

lamenta. Era para criar uma biblioteca de raiz: «Seria mesmo começar do zero» - conta-nos - 

«e tenho ideia que é uma estrutura muito pesada e seria um processo muito moroso» (Arg 

41.32). Mas Sofia reserva-nos ainda uma última surpresa. Há pelo menos um ano e tal que 

anda a concorrer. Perante o nosso espanto, declara com mordacidade: «Eu não acordei e 

disse estou farta daquilo» (Arg 43.1). «Só que, para concursos públicos não é fácil» (Arg 
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43.2) – acrescenta à laia de justificação. «Sair ou então mudar lá dentro» (Arg 44.1), é a 

frase com que sintetiza os seu projectos e que lhe devolve uma imagem de si própria que 

não a reconforta e na qual tem alguma dificuldade em se rever. «Isto não é muito bom. É 

horrível. É que não é bom realmente. Passa realmente uma imagem...» (Arg 44.2 –44.6) - diz 

de um só fôlego13. «É complicado» - prossegue mais serena - «eu acho que é um bocado 

complicado e depois as pessoas não entendem muito bem “tu estás no quadro..., estás há 

três anos..., tu não ganhas mal...» (Arg 44.6). «E é tudo verdade» (Arg 44.7) – anui. Sofia 

tem razões para agir como age. Já as conhecemos, mas ela repete-as uma vez mais. São 

elas que conferem legitimidade ao seu desejo de sair, mas nunca, como desta vez, se 

assemelharam tanto a um grito de desespero: Só que ali não posso evoluir, não tenho 

estímulo, sinto-me a morrer!  

 

O mundo sócio-profissional de Sofia 

O mundo sócio-profissional de Sofia estrutura-se em torno da oposição entre 

trabalhar na sua área de formação e trabalhar numa área diferente. Ser professora é uma 

hipótese que Sofia exclui durante as pedagógicas. Qualquer outro trabalho na área da 

História é complicado, basta ver o exemplo do marido. A formação vai-lhe permitir aceder a 

uma carreira que nunca tinha imaginado, na área da documentação. Numa primeira fase da 

sua carreira, Sofia opõe a avença que é sinónimo de precariedade a um emprego que é 

sinónimo de contrato e de estabilidade. Sofia escolhe o emprego. Hoje está arrependida, se 

não o tivesse feito a sua biografia seria certamente diferente. Estaria na função pública a 

fazer um trabalho de que gostava. Mas fê-lo e a vida não volta atrás, ainda que às vezes nos 

pregue partidas... Passados alguns anos, Sofia está a tentar voltar a um caminho que 

voluntariamente abandonou. Na escola, Sofia estabilizou. Ao fim de três anos, sem estímulo 

profissional e sentindo-se a morrer, Sofia saiu. Hoje diz que não foi talvez a melhor 

oportunidade nem em termos salariais. Contudo não é o dinheiro que a motiva. Hoje, opõe o 

lá, a Escola de Saúde de onde saiu e de que fala com nostalgia, ao aqui, a empresa de 

auditoria onde actualmente trabalha. Lá, as condições não eram as melhores, mas Sofia 

fazia um trabalho válido, tinha solicitações diversificadas, trabalhava em equipa. Aqui as 

                                                
13 Higgins (2001) estuda a forma como as mudanças ocorrem nas carreiras profissionais e os sentidos que os actores atribuem a 
essas mudanças. Para uns, elas são oportunidades para novos começos e novas aprendizagens. Para outros, elas são sinónimo 
de inconsistência e são responsáveis por um sentimento de confusão face aos objectivos traçados. Sofia oscila entre estas duas 
perspectivas. Para ela, a mudança tanto é uma janela de oportunidades como um motivo de desconforto devido aos julgamentos 
dos outros sobre si. 



 404 

condições são boas, mas em contrapartida faz um trabalho de suporte que é pouco 

reconhecido, trabalha sozinha e o seu trabalho é rotineiro e pouco estimulante. Uma vez 

mais, Sofia confronta-se com o mesmo problema: não tem estímulo profissional. Uma vez 

mais, Sofia quer sair, mesmo sabendo que esta decisão em nada beneficia a sua imagem e 

que é dificil de entender. Sem estímulo profissional, Sofia apresenta-nos várias soluções 

possíveis para o seu problema. Comum a todas elas está uma mesma ideia-chave: a 

necessidade imperiosa de mudar. A partição em torno da qual os cenários de mudança se 

distribuem tem por base duas hipóteses alternativas: sair ou permanecer. Permanecer tem 

um significado preciso no dispositivo narrativo de Sofia. Para permanecer na empresa, Sofia 

só tem uma solução: mudar de departamento. Sofia gostava de ir para o de Marketing. Já 

falou com o Director, mas não tem ainda resposta. A ser aceite a sua proposta, ela implicará 

mudar de área profissional e este é um desafio que Sofia está disposta a aceitar. Se mudou 

uma vez, por que não mudar uma segunda e fazer uma especialização em Marketing, se for 

caso disso? Esta é, para Sofia, uma solução pragmática e aquela que lhe dava mais jeito. 

Mantinha o salário e a relação contratual, mas mudava de trabalho e com esta mudança o 

estímulo profissional voltaria. Este é, sem dúvida, um cenário desejável e talvez possível. Se 

não se concretizar, só lhe resta uma alternativa: sair. Talvez porque não acredite muito na 

possibilidade de mudar de departamento... talvez porque o tempo começa a escassear e ela 

já não aguenta muito mais... talvez porque sabe que ninguém lhe vai bater à porta a oferecer 

um emprego... Sofia está activamente à procura de um emprego que lhe permita sair. 

Liminarmente excluída está a saída para uma outra empresa de consultoria. Como 

experiência, esta basta-lhe. Uma empresa semelhante àquela de onde quer sair, com o 

mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de utilizadores não é, de todo, a solução para o seu 

problema. Sofia tem uma instituição de eleição. Gostava imenso de ir trabalhar para a 

Gulbenkian. Mas ela também sabe que isso é difícil, muito difícil... Este é, sem dúvida, um 

cenário ideal, confinado ao mundo dos sonhos. Não podendo ir para a Gulbenkian, Sofia 

gostava das bibliotecas públicas. O estágio que fez numa Biblioteca Municipal deixou-lhe 

boas recordações. O trabalho numa equipa multidisciplinar, a troca de experiências, o 

ecletismo do público são factores que fazem deste tipo de bibliotecas uma solução se não 

ideal, pelo menos desejável e que Sofia aceitaria com agrado. Sofia também não se 

importava de voltar a uma biblioteca universitária. Já participou em dois concursos públicos, 

mas não entrou em nenhum... Em desespero de causa, Sofia aceitaria mesmo um emprego 
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como técnico-profissional, desde que lhe garantissem a reclassificação ao final de um ano. 

Foi nessas condições que concorreu a um outro concurso público. Sofia está 

verdadeiramente empenhada em encontrar uma solução para a sua situação. Há pelo menos 

ano e meio que está a tentar sair. Manda currículos, concorre a concursos públicos, mas a 

solução tarda em chegar e o tempo urge. Sem poder evoluir e sem estímulo profissional, 

Sofia sente-se a morrer. 
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Figura nº9 
Esquema da narrativa de Sofia 
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Mundos sócio-profissionais e formas identitárias: o Mundo das Carreiras 

 

Diogo, Duarte, Inês e Sofia têm em comum a partilha de um mesmo universo 

semântico, de uma mesma forma de falar sobre o passado, de se projectarem no futuro e de 

conceberem o papel da formação na sua trajectória biográfica. Todavia, para além de um 

mesmo sistema de crenças e de valores, eles partilham também uma mesma posição 

objectiva no mercado de trabalho. Todos são efectivos. Todos pertencem ao quadro das 

empresas onde trabalham, ainda que diferentes tenham sido os caminhos percorridos. O 

Duarte e a Inês estão na mesma organização desde que começaram a trabalhar. Depois de 

um período probatório, foram integrados no respectivo quadro e aí permanecem. O Diogo e a 

Sofia têm percursos mais sinuosos. Mudaram de profissão por acaso, mudaram de 

empregos por vontade própria, mas, tal como os colegas, ambos fazem parte do quadro das 

respectivas empresas. Também eles, dizem-nos, estabilizaram. Só que a estabilidade não é 

nem um valor supremo nem absoluto neste mundo sócio-profissional. Todos lhe fazem 

referência, é verdade, contudo não é ela que orienta os seus percursos. Até Sofia, que no 

início da sua carreira correu atrás da estabilidade, deu provas de que este não é, de todo, o 

seu principal objectivo. Une-os, isso sim, uma necessidade imperiosa de evoluir, uma 

vontade indomável de progredir. Evoluir é o seu lema, a sua divisa.  

Evoluir é uma das palavras-chave destas narrativas. É ela que dá sentido ao 

passado. É ela que permite compreender as malhas do futuro. Por isso, este é um mundo 

que se organiza em torno de uma tensão, de uma oposição entre duas categorias 

antagónicas: evoluir e não poder evoluir. E porque neste mundo evoluir é a chama que os 

ilumina, Diogo, Duarte, Inês e Sofia tudo fazem para a manter acesa. E, quando, à revelia da 

sua vontade, ela ameaça extinguir-se e a evolução lhes está vedada, eles constroem 

cenários de mudança e planeiam racionalmente estratégias para ultrapassar uma situação 

que a todos se apresenta como um problema a que urge dar resposta. Por palavras e actos, 

eles procuram repor a linha de concordância por que se pautam as suas trajectórias 

biográficas. Neste mundo, onde evoluir é a divisa, não o poder fazer é fonte de perturbação e 

de mal-estar.  

Mas o que significa afinal não poder evoluir? Que configurações semânticas assume 

esta categoria linguajeira que todos utilizam? Não poder evoluir é não ter perspectivas de 

progressão salarial, como aconteceu com Inês quando esteve a leccionar na faculdade. Já 
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depois de licenciada, e contratada como assistente, recebia como monitora. Não poder 

evoluir é não poder progredir na carreira; é ter a carreira bloqueada e continuar a receber um 

salário de miséria, conta-nos Duarte. Não poder evoluir é deixar de ter estímulo profissional e 

sentir-se a morrer, como Sofia nos explica. Não poder evoluir é ter trinta e um anos e estar 

no topo da carreira; é ficar até à reforma a fazer a mesma coisa; é não poder esperar 

grandes aumentos salariais, diz-nos Diogo. Não poder evoluir é, em suma, não poder 

continuar a inscrever a biografia profissional numa linha de continuidade e de progressão 

numa carreira em que todos estão envolvidos. Desta forma, a relação de disjunção que 

estrutura este mundo sócio-profissional tem como eixo semântico a carreira a que todos se 

referem. A posição estável, como lhe chama Diogo, que todos ocupam, liberta-os das 

preocupações com o futuro imediato, com a insegurança do amanhã. A estabilidade do 

emprego é um dado garantido. O seu posto de trabalho está, à partida, assegurado. Libertos 

da preocupação com o futuro imediato, eles pensam o futuro dilatado no tempo. Pensam-no 

em termos de carreira e das possibilidades de nela progredirem.  

Carreira14 é, por isso, uma outra palavra-chave nestas narrativas. É ela que permite 

compreender os sentidos que a dicotomia entre evoluir e não poder evoluir assume neste 

mundo. É ela que confere a estas narrativas uma temporalidade que não se esgota no 

presente. Mas mais do que isso, é ao léxico burocrático das carreiras institucionalmente 

consagradas que todos vão buscar as categorias oficiais através das quais se definem e se 

dão a conhecer. Assumindo sem reservas, uma identidade “oficial” atribuída e fazendo dela 

sua, todos se revêem numa categoria profissional que é, simultaneamente, um elemento de 

construção identitária e um indicador da posição que ocupam na hierarquia profissional. 

Diogo é manager sénior; Duarte é técnico superior do terceiro escalão; Sofia é técnica 

superior de primeira. Inês é a única que nos diz ser apenas técnica, sem mais nada 

acrescentar. Ora Diogo, sendo manager sénior, atingiu o topo da sua carreira, já não pode 

                                                
14 Carreira é uma categoria importada do campo científico. O conceito de carreira nasce nos anos trinta, na Escola de Chicago, 
pela pena de Hughes.  Num artigo publicado em 1937, na revista The American Journal of Sociology e posteriormente reeditado 
numa colectânea de textos do autor, Hughes (1993: 137) defende que objectivamente, carreira corresponde uma série de 
estatutos claramente definidos. «Subjectivamente, carreira é uma perspectiva mutável, através da qual uma pessoa vê a sua vida 
como um todo e interpreta o sentido dos seus vários estatutos, acções e das coisas que lhe aconteceram». Embora refira que 
não existem apenas carreiras profissionais, Hughes aceita que, na nossa sociedade, elas são quase exclusivamente pensadas 
em termos de emprego, acabando por associar a dimensão objectiva das carreiras ao que apelida de carreiras burocráticas. As 
carreiras burocráticas são aquelas onde as etapas estão clara e rigidamente definidas. A cada etapa o indivíduo recebe um 
pacote de prestígio e de poder cuja dimensão é antecipadamente conhecida (Hughes, 1993: 140). Esta é ainda hoje a definição 
dominante quando se pretende analisar objectivamente uma carreira, como podemos testemunhar num artigo de Evetts (1992: 4) 
no qual a autora define carreira como «um conjunto de lugares e de posições ocupados pelos trabalhadores ao longo da sua vida 
profissional». E, embora entre os psicólogos, predomine uma definição na qual os lugares e as posições são substituídos pelas 
experiências de trabalho é um facto que quando se trata das carreiras objectivas, elas só são apreendidas através das situações, 
das posições e do status observáveis (Arthur, Khapova e Wilderom, 2005: 179).  
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subir mais. Duarte, por seu turno, não está no topo, mas tem a carreira bloqueada. Para 

poder progredir era preciso que os colegas que ocupam as posições seguintes saíssem e ele 

não está a ver nenhum a fazê-lo. Para ambos não poder evoluir, não poder progredir, tem 

um significado preciso. Nenhum espera poder vir a usufruir de grandes aumentos salariais e 

esse é, efectivamente, um problema15. Para Sofia, o problema é diferente. Ela até acha que 

não ganha mal. O seu mal-estar reside na falta de estímulo profissional. É essa falta de 

estímulo que não a deixa evoluir. Inês essa não tem, de momento, um problema. Realiza um 

trabalho estimulante, onde todos os dias aprende. Além disso, a sua evolução tem sido, e ela 

espera que continue a ser, uma evolução na continuidade. Este mundo, que se organiza em 

torno da ideia de evolução, de progressão, é um mundo onde a valorização da carreira 

impera ainda que essa valorização incida sobre dimensões diferenciadas. Diogo e Duarte 

estão, fundamentalmente, preocupados com os aspectos materiais. O que os inquieta, a sua 

fonte de insatisfação, é a remuneração. Inês e Sofia, por seu turno, estão mais orientadas 

para a valorização da dimensão expressiva do trabalho, para o desenvolvimento 

profissional16. Ambas salientam a importância da dimensão formativa do trabalho; ambas são 

unânimes em afirmar que o dinheiro não é tudo; ambas anseiam por uma evolução que é 

indissociável da evolução do conteúdo das actividades que realizam. Não poder evoluir é, 

neste mundo, uma expressão polissémica, marcada pela oposição entre a perda do estímulo 

profissional e a impossibilidade de progredir. Mas, independentemente da dimensão da 

carreira que valorizam, não poder evoluir é por todos sentido como um problema para o qual 

têm de encontrar uma solução. Por isso, constroem cenários de mudança, como acontece 

com Diogo ou empenham-se em estratégias que lhes permitam evoluir, como fazem, Duarte, 

Inês e Sofia.  

Evoluir, o termo oposto da relação de disjunção que estrutura este mundo, remete 

para duas configurações semânticas distintas: evoluir na continuidade ou evoluir na ruptura. 

Evoluir na continuidade implica aceitar progredir lentamente na carreira, mas implica, 

também, alargar as áreas de competência pela incorporação de novas funções17. Esta é a 

                                                
15 Ambos têm o que Cochran (1994) designa por um problema de carreira, fruto da insatisfação com o salário presente, no caso 
de Duarte, e com a sua evolução futura, como acontece com Diogo. Ao elegerem o salário como fonte de insatisfação eles dão 
voz a uma concepção de carreira que se baseia na ideia de progressão e de um movimento de ascensão vertical quer em termos 
de salários quer em termos de poder (Evetts, 1992; Almeida, Marques e Alves, 2002). 
16 Ao fazê-lo elas estão a colocar a tónica não na dimensão extrínseca das carreiras, mas sim na sua dimensão intrínseca e 
expressiva. Para elas, carreira é sinónimo de um processo de desenvolvimento e realização profissional (Almeida, Marques e 
Alves, 2002). 
17 Evoluir na continuidade é privilegiar a construção de uma carreira organizacional, isto é, uma carreira onde a progressão 
ocorre no interior da mesma organização (Evetts, 1992: 4).  
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solução privilegiada por Inês que vai passar a poder acumular o exercício da advocacia e um 

cenário possível no futuro profissional de Diogo. Evoluir na ruptura é evoluir através de 

mudanças radicais. É mudar radicalmente de funções e passar a director, como Diogo 

ardentemente anseia. É enveredar por uma carreira internacional, hipótese que também não 

lhe desagrada. É mudar de instituição como Sofia e Diogo fizeram mais do que uma vez18. 

Mas evoluir na ruptura é também aceitar mudar de área profissional e abraçar uma profissão 

diferente. Duarte está disposto a trocar a profissão de jurista pela de docente universitário, 

Sofia admite deixar de ser bibliotecária e enveredar por uma profissão na área do Marketing. 

Neste mundo onde o lema é evoluir, eles, que se reivindicam do princípio da racionalidade e 

que manipulam com mestria a análise de custo-benefício, estão dispostos a quase tudo para 

poderem continuar a evoluir. A este mundo que se organiza em torno da tensão entre evoluir 

e não poder evoluir numa carreira profissional em que todos estão investidos, onde o 

princípio da racionalidade estratégica impera e a formação pós-graduada é uma constante 

chamamos o Mundo das Carreiras. 

Figura nº10 
 Esquema síntese do mundo das carreiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Esta opção, este futuro profissional implica a inscrição numa outra modalidade de carreiras: aquelas em que a progressão se 
faz não no interior de uma mesma organização, mas através da mobilidade externa. Evetts (1992: 4) chama-lhes as carreiras 
ocupacionais. Arthur, Khapova e Wilderom (2005) falam das carreiras sem fronteiras (bounsaryless careers). 
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Ao Mundo das Carreiras corresponde uma forma identitária específica, que 

apelidamos de Carreira. A transacção biográfica que ela encerra exprime-se na valorização 

de uma carreira que se deseja em constante progressão, em permanente evolução e numa 

identidade para si que se socorre de categorias organizacionais e institucionalizadas para se 

dar a conhecer. Eles são técnicos superiores do primeiro, do segundo ou do terceiro 

escalão... Eles são manager séniores... Ao utilizar estas categorias para se dar a conhecer, 

eles estão a fornecer indicações sobre a posição que ocupam numa hierarquia previamente 

estabelecida e sobre o caminho que lhes falta ainda percorrer. Ora, é precisamente porque 

esse caminho não é isento de obstáculos e porque a evolução não é um dado adquirido que 

a transacção relacional dá visibilidade aos outros significativos com que se identificam. 

Esses outros significativos são os casos que validam uma identidade virtual que se deseja se 

transforme em real e que conferem credibilidade aos futuros que arquitectam. Por isso, falam 

dos directores, dos colegas que enveredaram por carreiras internacionais, dos colegas que 

também exercem advocacia, dos professores do ensino superior... E como aquilo que são no 

presente não é exactamente o que querem ser no futuro, a dupla transacção identitária entre 

uma identidade para si e uma identidade para o outro exprime-se através de uma narração 

prospectiva em torno de projectos possíveis e desejáveis. A narração prospectiva, que 

coloca em confronto o espaço dos possíveis e a ordem do desejável, é também aquela que 

permite projectar no futuro, mesmo que diferente, a linha de concordância que caracterizou o 

passado. Em suma, a narração prospectiva é aquela que assegura que se mantenham fiéis 

ao princípio que tem orientado a suas trajectórias biográficas: poder evoluir. 
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