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Capítulo VI 
O Mundo dos Projectos 
 

Os percursos profissionais de Berta, Anália e Maria são diferentes, mas todas partilham um 

sistema de crenças semelhante. Todas concebem o trabalho como um espaço de realização 

profissional e pessoal; todas valorizam o trabalho em equipa e a cooperação; todas 

acalentam o desejo de pertencer ao mundo dos projectos. 

 

Enquanto me forem pagando, eu vou fazendo o que gosto e vou-me aguentando 

Berta licenciou-se em Biologia, no ano lectivo de 1997-1998, com a classificação final de 

treze valores. Tem vinte e nove anos e vive em regime de coabitação com o namorado com 

quem pretende casar, em breve. 

 

O percurso de inserção de Berta: tudo só bolsas 

Berta tirou o curso que gostava. Só decidiu ir para Biologia no último ano do liceu, 

mas, desde aí, disse que era isso que queria fazer para o resto da vida (S0) 1. Fez o estágio 

curricular2 num Instituto público ligado às pescas e lá tem continuado (S1). Primeiro teve 

uma bolsa de dois anos da Fundação de Ciência e Tecnologia. A seguir, esteve algum tempo 

com recibos verdes. Depois teve uma outra bolsa de um ano com que fez a parte curricular 

do Mestrado. Quando foi entrevistada, Berta estava com uma nova bolsa, agora de quatro 

anos, e que lhe permitia realizar a dissertação de Mestrado. As bolsas que tem tido são 

                                                
1 As sequências, também designadas por funções (Greimas, 1983: 8,) constituem o primeiro nível da análise estrutural proposto 
por Barthes (1971): o nível das funções. As sequências são os acontecimentos, as acções ou as situações descritas pelo 
narrador e apresentadas como informações sobre os factos (Demazière e Dubar, 1997: 115). De acordo com a proposta de 
análise estrutural da narrativa apresentada por estes autores, todos os enunciados relativos a um mesmo acontecimento, a um 
mesmo episódio, são agrupados em sequências-tipo, sendo-lhes atribuída uma designação, na senda do preconizado por 
Barthes (1971: 39) e uma numeração. Esta numeração é feita por ordem crescente, acompanhando a ordem temporal dos 
acontecimentos. Para uma análise mais detalhada de todos os enunciados que constituem as várias sequências-tipo, consultar 
Anexo 3, Entrevista a Berta. A descrição do percurso de inserção de Berta, assim como de todos os outros entrevistados, é uma 
versão resumida das sequências-tipo e mantém-se fiel às palavras utilizadas pelos narradores. 
2 Na sequência do que já tinhamos verificado com a análise dos questionários, o estágio curricular desempenha um papel 
facilitador no acesso dos debutantes ao mercado de trabalho. 



 290 

bolsas de projecto, para trabalhar, e não de formação como as da universidade. A formação 

é ela que a está a fazer. O montante da bolsa é equivalente ao de uma BIC. É pouco, mas 

dá para viver e as bolsas têm-lhe permitido dar seguimento ao trabalho que desenvolve 

(S2a). Desde o estágio que Berta trabalha sempre na mesma linha. Ela faz a idade dos 

peixes. Conta os anéis como se contam os das tábuas e atribui-lhes uma idade. 

Especializou-se nisso. Já trabalhou com várias espécies, todas de interesse comercial. 

Começou com o cantarilho, na tese de licenciatura. Depois esteve dois anos a trabalhar com 

os tubarões de profundidade e agora está a trabalhar com o carapau. Para além deste 

trabalho, Berta participa também nos cruzeiros de investigação e faz uma parte de recolha 

de dados, de amostragem biológica dos comprimentos dos peixes que serve para estimar o 

número total de peixes de uma determinada espécie. Nos dois últimos anos, Berta não 

embarcou por causa da tese (S2b). No Instituto, as pessoas trabalham por metas. Trabalham 

muito em conjunto e dão muito apoio umas às outras. Se ela precisa de uma análise, pode 

pedir a uma pessoa que lho faça (S2c). O episódio mais marcante do seu percurso de 

inserção ocorreu pouco tempo antes da entrevista, quando esteve dois meses sem receber. 

Durante esse período, andava toda a gente de cabeça perdida, tudo furioso, sem fazer nada. 

Berta só ia trabalhar quando lhe apetecia. Entrava e saia quando queria e não justificava as 

faltas. Depois a coisa resolveu-se (S2d).  

 Embora as bolsas não sejam de formação, Berta está a fazer o Mestrado em gestão 

do ambiente marinho, numa faculdade diferente daquela onde se licenciou, porque acha 

mais engraçado. Conhece outras pessoas e toma contacto com áreas diferentes. Decidiu 

fazer o Mestrado em parte por carreira, para não estagnar, e também porque estava com 

saudades da escola depois de ter estado dois anos sem pegar em livros. Todo o trabalho 

relacionado com o Mestrado é feito lá, no Instituto. Quando vem para casa não traz nada. 

Até o computador lá fica. Em casa, só pensa mesmo ler umas coisas e fazer umas 

correcções quando estiver na parte da escrita final. Ela está a utilizar material do Instituto e a 

tese que está a realizar é útil para a instituição. Berta está a trabalhar dados muito antigos 

que descobriu e que nunca seriam trabalhados, porque nunca há tempo. A pretexto da tese, 

faz uma série de trabalhos para o Instituto (S3). 
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 Berta comprou uma casa no centro de Lisboa, onde sempre viveu e vai casar-se, em 

breve. Há uns meses, iniciou uma vida a dois3. Está muito empenhada nessa relação, 

porque acha que é uma coisa muito importante, mais importante do que a vida profissional. 

Habitar no centro de Lisboa permite-lhe fazer uma vida de trabalho, como toda a gente, e ter 

uma vida normal. Trata das coisas de casa, vai às compras, faz o jantar e vai ao cinema a 

pé, o que é uma coisa muito boa (S4).  

 Nos próximos dois anos, Berta não se vê muito diferente daquilo está. Vai estar 

empregada até 2006 e espera que até lá a situação se resolva, que os bolseiros sejam 

integrados (S5a). Entretanto, quer acabar a tese de Mestrado e obter o grau de mestre. 

Depois, pensa fazer o Doutoramento, porque pretende entrar para a carreira de investigação 

e sem Doutoramento não pode concorrer. Se lhe derem uma bolsa de seis anos, é o que vai 

fazer (S5b). 

 Logo no início da entrevista, Berta sintetiza, de uma forma precisa, o seu percurso de 

inserção profissional: «O meu percurso tem sido sempre assim» (S1.11). «Tudo só bolsas» 

(S1.12). Desde que concluiu a licenciatura, o itinerário profissional de Berta é constituído por 

uma sucessão de bolsas: primeiro, uma bolsa de dois anos a que se seguiu uma outra de um 

ano e, por último, uma terceira, com duração de quatro anos. Em 2006, Berta vai contar com 

sete anos de bolseira, todos eles passados na mesma instituição, um Instituto público na 

área das pescas onde realizou o estágio curricular4. Berta tem tido só bolsas, mas quando 

lhe pedimos para definir a sua situação profissional, não hesita. «Neste momento» - garante-

nos - «eu considero isto um emprego» (S3.1). Por que razão considera Berta que tem um 

emprego? A resposta é simples e define o campo semântico onde a relação de disjunção5 

que atravessa a história de inserção, que nos conta, adquire significado. Depois de nos dizer 

                                                
3 Berta vive actualmente em regime de coabitação. No entanto, a coabitação não é por ela encarada como uma alternativa a 
formas de conjugalidade mais convencionais. Tal como nos é referida, a coabitação de Berta corresponde ao que Galland  (1991) 
apelida de uma fase de experimentação que antecede a formalização da relação por via do casamento. A coabitação de Berta 
assume, assim, um carácter transitório inscrevendo-se numa tendência identificada por Aboim (2005: 91-92) num estudo recente 
realizado em Portugal. Defende a autora que as experiências de conjugalidade informal, como é o caso da coabitação, mais do 
que alternativas de facto ao casamento são opções temporárias e, portanto transitórias, associadas quer ao experimentalismo 
relacional quer ao relaxamento das formas de encadeamento entre as etapas da vida familiar. 
4 Sem ter um emprego estável, a situação profissional de Berta corresponde ao que Vernières (1993) apelida de uma posição 
estabilizada no mercado de trabalho. As sucessivas bolsas e a permanência na mesma instituição permitem a Berta uma relativa 
estabilidade profissional ainda que na precariedade. A precariedade assume neste caso a forma de subemprego. Á semelhança 
dos estágios a que se refere Tanguy (1998) também as bolsas são, em nosso entender, uma forma de subemprego. Em ambos 
os casos, estagiários e bolseiros estão, à partida, disponíveis para estabelecer uma relação contratual. No caso concreto de 
Berta, ela não só está disponível para estabelecer essa relação como a deseja intensamente. 
5 Greimas (1986: 18-21) refere-se à relação de disjunção como a relação que se estabelece entre dois termos que sendo 
diferentes têm um mesmo denominador a partir do qual se apreende a sua significação. No caso concreto desta análise o eixo 
semântico, ie, o denominador comum aos dois termos e que constitui a categoria da realidade à qual eles se referem não é 
expressamente enunciado pela narradora. No entanto, nos casos em que tal não acontece é possível inferir, a partir do ponto de 
vista do locutor, como defendem Piret, Nizet e Bourgeois (1996: 22), a categoria semântica à qual ele se refere.   
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que considera isto um emprego, Berta explicita o seu raciocínio. «É assim, é uma bolsa só 

que a parte da formação sou eu que a estou a fazer, porque não são bolsas de formação» 

(S3.2) – informa-nos e acrescenta - «São bolsas de projecto e é para eu trabalhar» (S3.3). 

Berta considera que tem um emprego e diz que vai estar empregada até 2006 – ano em que 

termina a bolsa de quatro anos que actualmente usufrui - porque as bolsas são para 

trabalhar e não para formação. Berta opõe, assim, as bolsas de formação às de projecto e ao 

fazê-lo estabelece uma relação de disjunção cujo eixo semântico corresponde ao tipo de 

bolsas. Diferentes na designação, elas são-no também no tipo de trabalho que proporcionam 

e na respectiva inscrição institucional. As bolsas de projecto são as do Instituto e são para 

trabalhar. As da faculdade, por sua vez, «são mesmo para formação» (S4.3). O que quer 

Berta dizer exactamente com esta distinção? No seu caso, que tem tido o que chama bolsas 

de projecto que são para trabalhar, «a parte da formação sou eu que a estou a fazer, porque 

não são bolsas de formação» (S3.2) – explica. Nas faculdades, «as pessoas que têm uma 

bolsa fazem com aquelas bolsas investigação científica e depois fazem o Doutoramento e 

vão-se embora» (S4.4) – acrescenta. Ela, pelo contrário, com as suas bolsas de projecto não 

se vai embora. Está há anos na mesma instituição. Porquê esta diferença? Por que é que na 

faculdade as pessoas fazem o Doutoramento e se vão embora e ela, no Instituto, fica? Berta 

esclarece-nos: «Nos institutos públicos, as coisas funcionam de uma maneira diferente» 

(S4.4) – afirma, para em seguida explicar, detalhadamente, porquê: «Primeiro entras para lá 

com um estágio e depois vão arranjando bolsas, porque não têm nenhuma maneira de fazer 

contratos e precisam de nós. Não têm autonomia financeira e então acabam por ser os 

projectos que incluem bolsas. É assim estas bolsas. (...) Estas são bolsas para projectos 

europeus. São feitas a meias com o estado português e a Comunidade Europeia. Não 

servem só para nós, serve para outras coisas do Instituto, por exemplo, serve para sustentar 

os navios» (§4-§5). Berta descreve-nos, de uma forma exemplar, a função que as bolsas 

desempenham no Instituto onde trabalha: elas são uma fonte de financiamento que serve, 

simultaneamente, para suportar as despesas de funcionamento corrente dos serviços e para 

remunerar o trabalho dos noventa e seis bolseiros6. É, aliás, este número que leva Berta a 

                                                
6
 As histórias de vida permitem dar conta do universo simbólico dos narradores, dos seus valores, das suas representações, das 
suas crenças ou, dito de outra forma, do que autores como Bertaux (1999), Demazière e Dubar (1999) dizem ser os fenómenos 
sócio-simbólicos. No entanto, as histórias de vida permitem igualmente compreender os contextos sociais onde os 
acontecimentos e as situações vividos e contados têm lugar e que Bertaux (1999: 244) apelida de mecanismos sócio-estruturais. 
Nesta perspectiva de matriz etno-sociológica, as histórias de vida permitem «refazer as histórias das instituições que estão 
presentes na vida de cada um de nós» (Delroy-Moremberger, 2000 cit in Cavaco, 2002: 44). Na mesma linha de argumentação, 
Bertaux (1997: 19) defende que elas «dão a conhecer como “funciona” um mundo social ou uma situação social». Embora não 
seja esta a perspectiva por nós adoptada, não podemos deixar de notar a forma como a narrativa de Berta nos fornece 
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referir-se ironicamente ao Instituto, dizendo: «Nós agora temos o Instituto de bolseiros» 

(S33.1). Do ponto de vista individual, e ao contrário do que acontece com os bolseiros da 

faculdade, que depois de concluída a formação pós-graduada se vão embora, as bolsas do 

Instituto têm permitido a Berta dar sequência ao trabalho que realiza. «Com esta coisa das 

bolsas, eu vou tendo algum seguimento» (S8.2) – informa. A continuidade do trabalho que 

realiza é uma ideia recorrente no dispositivo narrativo de Berta. Ela surge logo no início da 

entrevista: «Nós seguimos uma linha de trabalho e todo o trabalho que tenho feito desde o 

final do estágio tem sido sempre na mesma linha» (S3.9) – começa por nos dizer, em 

seguida, acrescentando «Eu trabalho com peixes e tenho andado sempre a fazer isso» 

(S3.10); «Variam um bocado as espécies, mas a base de trabalho é sempre a mesma» 

(S3.11) – conclui. Berta volta a referir-se à continuidade do trabalho mais duas vezes. Uma 

para nos dizer que ela e «certas pessoas com quem eu trabalho têm procurado fazer um 

certo currículo e vamos trabalhar dentro das mesmas áreas» (S9.4). A outra quando, a 

propósito do Doutoramento que pensa fazer, depois de terminar o Mestrado, nos diz: «Agora 

estou a fazer o Mestrado e depois, se calhar, vou fazer o Doutoramento e vou ter de agarrar 

em algumas das espécies que eu já trabalhei e vou explorar um bocado mais e não ando a 

saltar de espécie em espécie, como os da faculdade» (S9.5). 

 A distinção entre as bolsas de projecto do Instituto e as bolsas de formação da 

faculdade assume ainda uma outra configuração semântica, agora em torno do tipo de 

investigação que umas e outras proporcionam. Berta opõe «uma investigação aplicada e 

prática que daqui a uns anos possa olhar para as coisas e dizer que fui eu que fiz» (S7.1), 

como a que realiza no Instituto e de que gosta, «àquela coisa de fazer um paper» (S7.2). O 

paper é o termo oposto desta relação de disjunção e ao estabelecer esta distinção, Berta 

está a utilizar a palavra paper como sinónimo da investigação fundamental realizada na 

faculdade, onde, como faz questão de frisar, «nunca quis ficar» (S7.2).  

 

                                                                                                                                          

elementos para compreender o funcionamento de uma instituição específica, um Intituto público. Ela explica-nos, de uma forma 
exemplar, como ele se financia através de projectos internacionais e de como, na impossibilidade de recrutar trabalhadores, 
assegura o seu funcionamento por via do recurso a bolseiros. Aliás, esta não é uma situação exclusiva deste Instituto. Maria e 
Rita que também passaram por Institutos públicos, saíram quando deixou de haver projectos, pois eram os projectos que 
pagavam os seus “salários”.   
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Os actuantes7 da narrativa de Berta 

São vários os actuantes que Berta faz entrar em cena no decurso da sua narrativa. 

No entanto, o que confere a estas personagens uma característica que as distingue das que 

encontramos noutras entrevistas reside, essencialmente, na função narrativa que Berta lhes 

atribui. Mais do que protagonistas de acontecimentos ou de situações que nos são contados, 

Berta utiliza-os, em muitos casos, para ilustrar o que a distingue deles e assim reforçar a sua 

singularidade de actor social8. Através dos comportamentos e dos valores que lhes atribui, 

eles são tudo aquilo que ela, Berta, não é. Eles são a sua antítese. Eles são os termos 

opostos das várias relações de disjunção que estruturam o dispositivo narrativo de Berta. 

Mas eles são também o elemento que confere veracidade aos seus argumentos. Berta não 

se limita a dar-nos a conhecer o seu universo simbólico, ela socorre-se, sistematicamente, 

de outros, diferentes dela, num minucioso exercício de distanciamento onde a comparação 

antitética é a figura retórica por excelência. Berta delimita, assim, uma fronteira 

intransponível entre o que ela pensa e faz e aquilo que os outros pensam e fazem9. E quem 

são estes outros de que ela nos fala? É o namorado e são os actuantes colectivos, que nos 

apresenta sob a designação de gente que eu conheço.  

 Berta fala-nos pela primeira vez do namorado quando discorre sobre a hipótese de 

começar a procurar emprego noutras áreas como, por exemplo, na área farmacêutica em 

que ele actualmente trabalha. Imediatamente a seguir, Berta diz-nos de chofre: «Ele esteve 

desempregado» (Act 14.1). E acrescenta: «Agora tem a tese de Mestrado e tem trabalho» 

(Act 17.2). Mais à frente, retoma o tema do desemprego do namorado, «Esteve muito tempo 

sem trabalho» (Act 17.3) – conta. «Esteve quase dois anos sem conseguir arranjar nada» 

(Act 14.4) - especifica. Por que é que Berta nos fala do desemprego do namorado? Talvez 

porque tenha sido uma situação difícil, mas ela nada nos diz sobre isso... Limita-se a 

enunciar uma situação de facto e ao fazê-lo está, ainda que implicitamente, a marcar a 

diferença que os separa um do outro. Berta nunca esteve desempregada. É certo que teve 

                                                
7 Os actuantes ou as personagens da narrativa, como as designa Greimas (1983: 50), são todos os intervenientes que participam 
nas acções relatadas (Demazière e Dubar, 1997: 115). Eles constituem o segundo nível de análise: o nível das acções. Neste 
tipo de análise, o que está em causa não é a definição do personagem em termos psicológicos, como Barthes (1971) afirma 
sucessivas vezes, mas antes a sua definição com base nas acções em que participa. O estatuto estrutural das personagens, a 
que Barthes (1971: 42-44) se refere consiste, assim, em descrever e classificar as personagens da narrativa não pelo que são, 
mas pelo que fazem. 
8 Esta estratégia discursiva não é exclusiva de Berta. Contudo, o que a distingue dos outros narradores é a frequência com que é 
utilizada, contribuindo para que ela se apresente como uma marca de estilo do seu dispositivo narrativo. 
9 Berta utiliza um procedimento específico de representação dos actuantes da sua narrativa que Leewen (1998: 199) designa de 
diferenciação e que consiste, precisamente, no estabelecimento de diferenças entre um actor social ou um grupo de actores. Ao 
fazê-lo, ela está a utilizar a linguagem para nos dar a conhecer uma identidade que se afirma, predominantemente, pela 
singularidade. Neste caso, a identidade é diferença, como defende Dubar (2000:3). 
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dois períodos de não trabalho, mas nada que se compare com os dois anos de desemprego 

do namorado. De uma vez, esteve quatro meses à espera de uma bolsa, mas essa espera 

foi o resultado de uma decisão sua. «A bolsa foi-me oferecida» - conta-nos - «mas como era 

Julho eu disse que queria umas férias, depois aquilo atrasou» (S1.8). Berta esteve ainda um 

outro período sem trabalhar, mas neste caso não se refere à sua duração. Informa-nos 

apenas que «ainda estava em casa da minha mãe» (S31.3) e que «passeei por Lisboa, fui a 

exposições, andei a fazer turismo» (S31.4). Se relativamente ao passado, o seu percurso de 

inserção é diferente do do namorado, também no presente a diferença persiste, ainda que 

com uma nova roupagem. Actualmente, o namorado, «Está a contratos, mas está mais ou 

menos estável» (Act 17.2). Aliás, «É por ele estar numa situação mais ou menos estável que 

eu consigo estar nesta situação de pé atrás e pé à frente» (Act 17.6) – afiança-nos.  

 Gente que eu conheço é um actuante colectivo que Berta faz entrar em cena quando 

se refere ao Mestrado e quando nos dá conta da forma como pensa a sua vida profissional e 

a sua relação com o trabalho. Consoante a temática, Berta leva a cabo um processo de 

especificação desta entidade genérica por via dos atributos que lhe confere. Gente que eu 

conheço passa a ser designada por gente que eu conheço que trabalha, quando nos fala do 

trabalho e por gente que eu conheço que estava a fazer o Mestrado, quando o tema é a 

formação pós-graduada que está a frequentar. 

 Berta faz entrar em cena os seus colegas de Mestrado, que designa sempre por 

gente que eu conheço que estava a fazer o Mestrado, para realçar as diferenças nas 

condições objectivas que uns outros e outros dispõem, para a realização da formação em 

que estão envolvidos. E que condições são essas? Desde logo, a investigação que se 

encontra a desenvolver está directamente relacionada com o seu trabalho. «O trabalho que 

estou a desenvolver é totalmente dentro desta área» (S20.1) – afirma. Além disso, Berta faz 

tudo no Instituto. «Eu venho para casa e não trago nada, porque tenho lá tudo, incluindo o 

computador» (S20.3) – explica-nos e acrescenta - «Eu ali tenho tudo» (S20.5). É certo que 

«depois vou ter de ler umas coisas em casa e fazer umas correcções quando estiver na 

parte da escrita final» (S20.4) – admite. Mas a sua situação é radicalmente diferente da outra 

gente que estava, como ela, a fazer o Mestrado e explica porquê: «É diferente do que se 

uma pessoa que está o dia inteiro a trabalhar numa coisa qualquer e depois chega a casa e 

agarra no computador e olha para os números...» (Act 20.1) – garante, para em seguida 

aduzir - «Chega à tese e depois começa a trabalhar no computador em casa» (Act 20.3). As 
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condições favoráveis de que Berta beneficia não se ficam por aqui. Quando estava a fazer a 

parte lectiva do Mestrado ia às aulas e não compensava as horas, assim como «Sempre que 

era necessário, passava uma tarde inteira a estudar e nunca ninguém me disse nada» 

(S21.5) – conta-nos. 

 Quando nos fala da sua situação profissional, Berta desenvolve toda uma 

argumentação em torno de várias ideias chave: ganha pouco, mas faz o que gosta; não tem 

segurança, mas a da gente que ela conhece é quase a mesma; alguma dessa gente tem 

muitas regalias, mas tem de dar outra coisa em troca. Uma vez mais, a comparação 

antitética, agora com gente que eu conheço e que trabalha é a figura de estilo de que se 

socorre para nos dar a conhecer o seu universo simbólico. Berta ganha pouco. 

Concretamente, recebe cento e cinquenta contos por mês, mas como nos explica «pelo 

menos não me ando a arrastar a fazer uma coisa que eu não gosto, como acontece com 

montes de gente que eu conheço» (Act 17.9). É verdade que eles ganham mais do que ela, 

«ganham duzentos contos por mês» - informa - «mas depois parece que andam com o 

mundo às contas» (Act 17.11) – diz-nos com ironia. Ela, pelo contrário, com os seus cento e 

cinquenta contos por mês, anda contente da vida apesar de, como nos conta: «Chego ao fim 

do mês e tenho que andar a fazer ginástica enquanto os outros vão jantar fora e eu não vou» 

(Act 17.12). Berta não é como aquele monte de gente que conhece que anda com o mundo 

às costas e as suas diferenças não se ficam por aqui. Ela conhece muitas pessoas que 

trabalham noutras empresas e que têm muitas regalias. Que regalias são essas que ela não 

tem? «Têm carros, têm telemóveis» - enumera, mas como existe sempre um mas, ela 

conclui deixando um enigma no ar - «mas depois têm de dar outra coisa em troca» (Act 

22.7). Berta só mais à frente desfaz o enigma. O que eles dão em troca é, afinal, muito 

trabalho. Eles pertencem a uma categoria na qual Berta se recusa, liminarmente, a integrar. 

«Conheço gente que só trabalha e acha que deve ser assim» - é como Berta a define, para 

imediatamente dela se distanciar, afirmando categórica: «mas eu não acho, nunca achei» 

(Act 24.2), «Nunca foi esse o meu objectivo» (Act 24.3) – afiança-nos, sem hesitar. Como 

veremos no ponto seguinte, um dos argumentos estruturantes da narrativa de Berta é, 

precisamente, a defesa de uma concepção de vida que não se esgota no exercício 

profissional e a crítica, ainda que velada, à gente que, como ela diz, «acha que deve lá estar 

doze horas por dia ou catorze» (Act 26.3). A última distinção que Berta estabelece com este 

actuante colectivo é um pouco mais ambivalente do que as anteriores.  O eixo semântico é, 
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neste caso, a relação entre estatuto ocupacional e segurança. Um dos termos da relação de 

disjunção que Berta estabelece é ela própria e a sua condição de bolseira, a que se refere, 

dizendo: «Eu acho que esta condição de bolseiro, pelo menos a minha, é um bocado chata, 

porque é um bocado de tempo a mais que uma pessoa anda ali, depois vai não vai» (Act 

19.2). Vai não vai é, no dispositivo narrativo de Berta, sinónimo da insegurança, ainda que 

relativa, associada à sucessão de bolsas que tem caracterizado o seu percurso profissional. 

O termo oposto são as pessoas que ela conhece, e que, ao contrário dela, têm contratos o 

que, em princípio, asseguraria uma maior segurança. No entanto, à medida que verbaliza o 

seu pensamento, a oposição inicial desvanece-se, ainda que com alguma hesitação. «Não 

sei, algumas pessoas que eu vejo mesmo a trabalhar, a segurança é quase a mesma» (Act 

19.3) – começa por afirmar. Em seguida prossegue o seu raciocínio - «Eles saem para 

trabalhar e são contratados para aquilo» (Act 19.4) – e termina, concluindo: «Depois estão lá 

três anos e vão-se embora e vão fazer contrato para outro lado, portanto, não sei» (Act 19.5). 

Ao contrário do que acontece com outros temas, em relação a este, Berta hesita, não tem a 

certeza, mas lá vai deixando entender que afinal a clivagem entre segurança/insegurança é 

capaz de ser menor do que os diferentes estatutos ocupacionais fariam prever. 

 Os bolseiros são uma outra personagem colectiva a quem Berta atribui um papel 

fundamental na história que nos relata. No entanto, os bolseiros não constituem um grupo 

homogéneo. Berta fala-nos dos bolseiros da Faculdade que, quando acabam os Mestrados e 

os Doutoramentos, se vão embora e são substituídos por outros que, segundo ela, «fazem o 

mesmo trabalho do que eles, apesar de terem de começar do início» (Act 9.5). Berta fala-nos 

também dos bolseiros da FCT que estão no Instituto, para estabelecer uma nova oposição 

entre eles e os que ela define como os bolseiros do Instituto. «Temos os bolseiros do 

Instituto, que é o meu caso, e temos os bolseiros da FCT que estão a fazer os 

Doutoramentos e esses não têm de fazer coisa nenhuma» (Act. 33.1) – conta-nos. Esta 

coisa nenhuma corresponde a um conjunto de obrigações que os bolseiros do Instituto têm 

de cumprir, como veremos em seguida, e do qual os da FCT estão dispensados. Eles, os 

bolseiros da FCT, explica-nos, «têm os objectivos deles e fazem o trabalho deles» (Act. 

33.3). Com os bolseiros do Instituto é diferente. Este é, sem dúvida, o seu grupo de pertença. 

Aquele com que se identifica plenamente e onde a sua identidade individual se dilui numa 
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identidade colectiva que se manifesta na utilização do pronome nós10. Nós, os bolseiros do 

Instituto, é a expressão semântica de um sentimento de pertença a um grupo e que se 

sobrepõe a uma identidade construída com base na formação académica – nós os biólogos 

é uma designação que Berta utiliza uma única vez quando se refere à escassez de 

empregos para estes licenciados – ou a uma identidade antecipada como aquela que nos dá 

a conhecer quando nos fala de nós, os investigadores e nos revela as razões por que 

gostaria de ingressar na carreira de investigação, no Instituto.  

 Berta traça-nos um retrato multifacetado – físico, psicológico e profissional - dos 

bolseiros do Instituto e, ao fazê-lo, está a dar-nos a chave para compreendermos os 

elementos que estruturam esta sua construção identitária. O nós a que Berta pertence 

constrói-se, assim, a partir da partilha de características e situações que ultrapassam o 

estatuto ocupacional que todos comungam. Eles são bolseiros, é verdade, mas são muito 

mais do que isso. São jovens. São profissionais competentes. Preocupam-se uns com os 

outros. Um dos elementos de identificação é a idade e é com base nesse atributo 

sociográfico que Berta traça o retrato físico desta sua personagem colectiva. «Somos todos 

com idades entre os vinte e seis e os trinta e dois» (Act 8.2) - afirma-nos. Mesmo o chefe, 

que é mais velho «tem cerca de quarenta anos» (Act 19.7) – faz questão de nos dizer. A 

competência profissional é um outro atributo que confere unidade a este grupo. «Entre nós, 

somos todos bons» - declara - «profissionalmente falando, é claro!» (Act 8.1) – esclarece 

com malícia. Berta não nos apresenta logo os argumentos que sustentam esta sua 

afirmação. Mas eles acabam por surgir, mais à frente, quando nos fala sobre o período em 

que estiveram sem receber e nos relata: «Nós íamos lá e depois acabávamos por nos mexer 

todos como profissionais» (Act 32.2). «Tínhamos as coisas para fazer e fazíamos» (Act 

32.3). Além deste atributo individual que é a competência profissional, o tipo de trabalho que 

desenvolvem, como os cruzeiros de investigação anuais, em que passam algumas semanas 

no mar, e as próprias condições em que o trabalho é realizado contribuem para alimentar 

este espírito de coesão e levam Berta a afirmar: «Nós acabamos por trabalhar muito em 

conjunto» (Act 49.1). Há ainda um outro elemento da esfera estritamente profissional que 

contribui para alimentar o espírito de coesão entre os bolseiros do Instituto, principalmente 

                                                
10 Callero (2003: 120), na senda da proposta teórica desenvolvida por Mead, argumenta que o pronome pessoal eu é mais do 
que uma palavra. Ele é a expressão linguística de uma experiência de reflexividade que antecede a sua verbalização. Se o 
pronome eu é a expressão de uma interioridade reflexiva, o nós é, em nosso entender, a expressão de uma exterioridade 
partilhada, da inscrição num grupo de pertença onde as identidades individuais se diluem numa identidade colectiva que se 
designa através de nós.  
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porque ele estabelece uma diferença entre o nós, os bolseiros do Instituto, e os outros, 

bolseiros da FCT, com quem partilham o mesmo espaço físico, mas não as mesmas 

obrigações institucionais. «Nós temos contagem de horas e tudo» (Act 33.4), «Temos de 

meter férias e temos de meter tudo» (Act 33.4) – explica-nos Berta com algum sarcasmo. Os 

outros, os da FCT, estão libertos destas obrigações. Por último, fala-nos sobre os afectos 

que unem os bolseiros do Instituto e as actividades lúdicas em que participam. «Damo-nos 

todos bem, gostamos de conviver e de sair» (Act 8.3) – é a frase de abertura. Além disso, 

«nós estamos ali e as pessoas preocupam-se» (Act 8.5). Para que não existam dúvidas, 

Berta dá-nos um exemplo. «Agora comprei casa e, no entretanto, vou-me casar e toda a 

gente me pergunta como é que eu estou, como é que está a casa» (Act 8.6). Além da 

dimensão afectiva, há ainda o aspecto lúdico. Eles convivem, saem juntos e, «mesmo lá 

dentro, aquilo não é só trabalho» (Arg 8.1) – garante-nos. No final do dia, vão ao cinema, vão 

andar de patins ou de bicicleta e até organizam aulas de dança. «Nós, agora, no Instituto, 

organizámos umas aulas de salsa, ao fim do dia» (Act 39.1) – conta-nos. Por tudo isto, Berta 

assegura-nos: «As pessoas que eu conheço e trabalham como nós, o espírito não é o 

mesmo» (Act 40.1). 

 O último actuante é Berta ela própria. Quando fala de si e das suas preocupações, 

Berta recorre invariavelmente à primeira pessoa do singular. Eu começo a pensar... é a 

expressão que utiliza para nos dar conta de algumas das suas inquietações relativamente ao 

futuro. Mas o pronome pessoal eu é, sobretudo, utilizado para nos traçar o seu retrato 

psicológico. Ela define-se como uma pessoa que se irrita e que pode ficar completamente 

possessa - «Quando não me pagavam, andava completamente possessa» (Act. 26.2) – 

como uma pessoa não precisa de muito dinheiro para viver  - «não sou uma pessoa muito 

dispendiosa» (Act 34.3) – e ainda como uma pessoa que não tem medo de ficar 

desempregada, porque, como nos garante, «eu sou uma mulher multifacetada» (Act 16.1). A 

Berta reflexiva11, que se desvenda na narrativa que nos conta, tem ainda uma outra faceta 

que nos dá a conhecer. «Eu sou muito na base do dia a dia» (Act 15.2), «Eu não costumo 

pensar nas coisas a muito longo prazo» (Act 36.1) - diz-nos a propósito das preocupações 

que esporadicamente a assaltam. Esta é, talvez, a característica que melhor a define e Berta 

volta a referir-se-lhe, uma outra vez, já no final da entrevista. «Eu nunca fui assim muito 

                                                
11 Demazière e Dubar (1997: 119) identificam o eu reflexivo como um actuante sempre que o narrador fala de si próprio como de 
um outro, como diria Ricoeur (1990), ou utiliza a narrativa para se confrontar com as suas decisões, para tomar consciência da 
sua situação. 
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objectiva» (Act 49.1) – confidencia para em seguida acrescentar: «Mas pronto, eu vou 

estabelecendo os objectivos à medida que as coisas vão acontecendo» (Act. 49.2). 

Aparentemente, Berta é uma mulher que não planeia nem racional nem estrategicamente a 

sua vida profissional. Ela navega à vista, ao sabor dos ventos e das marés, mas sabe que 

não o poderá fazer por muito mais tempo.   

 

Os argumentos12 de Berta 

«Enquanto me forem pagando, eu vou fazendo o que gosto e vou-me aguentando» 

(Arg 5.4) é a frase que serve de mote ao desenrolar de uma intriga que procura legitimar o 

presente e antecipar o futuro. A narrativa de Berta é, fundamentalmente, uma narrativa de 

justificação através da qual justifica, perante si própria, as razões por que se vai aguentando. 

Berta gosta do que faz, sente-se profissionalmente muito realizada e não se cansa 

de o repetir ao longo da entrevista. Questionada sobre por que gosta do trabalho que realiza, 

a resposta surge pronta: «Para já, porque é um trabalho muito interessante» (Arg 7.2). Mas o 

que é, para Berta, um trabalho muito interessante? «É fazer uma aplicação mesmo directa» 

(Arg 7.5) – começa por explicar. Esta aplicação directa é, como vimos anteriormente, a 

investigação aplicada e prática. Aquela que produz resultados visíveis e que Berta reconhece 

como fruto do seu trabalho. «Depois» - afirma - «é um trabalho muito engraçado, porque dá 

para ter muito contacto com as pessoas» (Arg 7.6). Produzida esta afirmação, Berta recua. 

Não era bem isto que queria dizer. «É assim, não há muito contacto com as pessoas» - 

admite para em seguida prosseguir: «mas joga muito com a realidade das pessoas, com 

aquela questão das comunidades piscatórias» (Arg 7.7). Afinal, o que torna o seu trabalho 

interessante não é tanto o contacto directo com as pessoas, como inicialmente afirmara, mas 

antes a utilidade social do trabalho que realiza. O contacto com as pessoas, como elemento 

constitutivo do trabalho interessante, esse é reservado para as pessoas com quem trabalha. 

«Gosto muito das pessoas com quem trabalho, é um ambiente muito bom, bastante 

interessante» (Arg 7.8) – afirma, para um pouco mais à frente declarar: «Eu acho que é mais 

ou menos isso que acaba por tornar o meu trabalho interessante» (Arg 8.2). Já quase no 

final da entrevista e, como se fizesse um balanço, Berta diz-nos, a propósito do seu trabalho: 

                                                
12 Os argumentos integram o último nível de análise: o da narração. Eles correspondem, segundo Demazière e Dubar (1997: 
115) a «unidades que contêm um julgamento ou uma apreciação sobre um episódio, um interveniente ou qualquer outro 
objecto». São os argumentos que dão sentido ao discurso narrativo e permitem aceder à lógica interna da narrativa, integrando o 
que anteriormente foi separado: as sequências e os actuantes. 
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«Eu acho que tem as componentes todas, não é só a nível profissional, aquilo que me dá 

gozo, como tenho aquela parte toda dos amigos e é bom» (Arg 49.5).  

Porque gosta do que faz e das pessoas com quem trabalha, Berta vai-se 

aguentando. E que aguenta Berta? Berta aguenta viver de bolsas, o que «não é uma 

situação muito amistável» - admite – «mas como eu gosto muito do que estou a fazer, estou 

um bocado...» (Arg. 5.2) – acrescenta como se desculpasse. Berta aguenta também estar 

«naquela situação chata que não estamos fora nem dentro» (Arg 14.5). Não estar dentro 

nem fora é a expressão que utiliza para caracterizar a ambiguidade da sua situação 

institucional. «Ao nível das obrigações, estamos ao nível de qualquer funcionário, temos a 

folha para assinar quando entramos, temos a folha para assinar quando saímos, temos 

horas de almoço» (Arg 14.6) – explica-nos. «Depois regalias, não temos nenhumas» (Arg 

14.7) – conclui. Berta vai aguentando esta situação porque, como nos confidencia 

imediatamente a seguir, «A mim custa-me um bocado deixar aquilo» (Arg 14.8). Berta 

aguenta ainda viver com 750 euros mensais, montante que considera «uma miséria» (Arg 

33.1), mas que, admite, «dá para uma pessoa viver» (Arg 14.1) ainda que com algumas 

restrições. Berta tem de fazer ginástica quando chega ao fim do mês. Não vai jantar fora 

sempre que quer e muito menos «uma vez por semana, como faz a maioria das pessoas» 

(Arg 34.23). Não vai a todos os sítios de que gosta nem tem carro próprio. «Essencialmente, 

toda a gente na minha idade que está junta tem dois carros» (Arg 34.10) – diz-nos. «Nós 

temos um carro» (Arg 34.11) – acrescenta. O carro é do namorado e foi o pai que lho deu. 

Ela, por sua vez, tem o passe social. O reduzido montante da bolsa é, sem dúvida, o que 

mais a preocupa, mas uma vez mais, a realização profissional e o bom ambiente de trabalho 

falam mais alto. Na relação dialógica que estabelece consigo própria, Berta contra-

argumenta e neutraliza o único elemento dissonante da sua narrativa, a questão financeira, 

como lhe chama. É verdade que ganha pouco, mas «pelo menos não me ando a arrastar a 

fazer uma coisa de que não gosto» (Arg. 17.3) – assegura-nos e continua - «Eu com os 

meus centos e cinquenta [contos], ando contente da vida» (Arg 17.4). Porque, como nos 

explica, «é só preciso a pessoa olhar para o lado positivo das coisas, dá para fazer tudo» 

(Arg. 17.6). Ora, olhar para o lado positivo das coisas é um exercício que Berta não se cansa 

de fazer. Mais à frente, quando a propósito dos aspectos negativos do trabalho retoma o 

tema do dinheiro, conta-nos: «Há coisas que eu não faço, porque não tenho dinheiro para 

fazer» (Arg 34.5). Berta não se lamenta do que podia fazer e não faz, porque não tem 
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dinheiro e uma vez mais é a sua forma positiva de encarar a vida que sai vencedora do 

diálogo que trava consigo própria. «Mas também há outras coisas que eu faço, porque não 

dinheiro para fazer outras e que me dão tanto gozo como se tivesse dinheiro» (Arg 34.13) – 

revela. Berta não espera pela pergunta e enumera, de imediato, as coisas que lhe dão gozo: 

«Gosto imenso de ir ao cinema e vou ao cinema todas as semanas» (Arg 34.20) – explica-

nos. «Vou jantar a casa da minha mãe e saio à noite e faço as coisas que eu gosto» (Arg 

34.22) – aduz. Uma vez mais, Berta reafirma a sua opção, «Eu acho que o facto de fazer 

aquilo o que se gosta e trabalhar com pessoas com quem nos damos bem compensa o facto 

de não se ganhar muito bem ou estar num organismo do estado» (Arg 35.2) – garante-nos. E 

uma vez mais dá-nos a conhecer as linhas com que tece a sua vida. O segredo não está 

apenas em olhar para o lado positivo das coisas. É preciso também ter poder de encaixe. «É 

tudo uma questão de um certo poder de encaixe» (Arg. 35.3) – afiança, para em seguida 

continuar, «Se a pessoa encaixa bem as coisas e consegue viver com as coisas, está tudo 

bem» (Arg.35.4); «Se não consegue viver nem com ela nem com as coisas que tem, por 

muito bem que ganhe ou por muito bem que seja o seu trabalho, nunca consegue, porque 

falta sempre alguma coisa» (Arg. 35.5). E Berta conclui: «Eu, felizmente, consegui encontrar 

um certo equilíbrio» (Arg 35.6). 

Berta encontrou um certo equilíbrio, faz o que gosta e trabalha com pessoas com 

quem se dá bem, como tal vai-se aguentando «nesta situação de pé atrás e pé à frente» (Arg 

17.1). No entanto, ela sabe que essa situação não pode durar eternamente, não é 

compatível com o projecto de maternidade que acalenta, por isso diz: «Eu acho que aguento 

isto enquanto não tiver filhos, porque acho que quando tiver filhos vou começar a pensar de 

outra maneira» (Arg 18.1). Mais à frente, volta a reafirmar esta ideia: «Se começar a pensar 

em ter filhos, porque penso ter daqui a dois ou três anos, aí já tenho de pensar as coisas de 

outra maneira» - explica-nos. Por enquanto, Berta procura não pensar muito no futuro até 

porque, como nos explica: «Eu não costumo pensar nas coisas a muito longo prazo» (Act 

36.1). Enquanto a maternidade não acontece, Berta vai-se aguentando. Mas ela também 

sabe que se vai aguentando, porque o pode fazer. Porque tem um namorado que está numa 

situação mais ou menos estável...  Porque «tenho uma mãe por trás que quando eu digo que 

este mês não me pagaram ela diz que adianta» (Arg 17.2) – conta-nos. Mas, principalmente, 

Berta vai-se aguentando, porque tem esperança que a situação se resolva, ainda que por 

vezes a dúvida a assalte: «Acho que há-de compensar» (Arg 17.2) – diz-nos sem muita 
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convicção. A dúvida volta a estar presente quando, já quase no final da entrevista, admite: 

«Pode ser que me arrependa» (Arg 46.2). No entanto, à semelhança do que aconteceu com 

outros temas, Berta reverte a situação a seu favor e valoriza os aspectos positivos do seu 

percurso profissional. «Para já, é assim se eu me sinto satisfeita com aquilo que estou a 

fazer, mesmo que daqui a dois anos tivesse de procurar outra coisa, pelo menos foram 

quatro ou cinco anos em que estive a fazer uma coisa que me dava mesmo prazer» (Arg 

46.6) – explica-nos. Optimista como é, Berta acha que tem alguma hipótese de vir a ser 

integrada no Instituto. «Eu acho que tenho alguma possibilidade de lá ficar, eu e os meus 

colegas» (Arg 19.11) – diz-nos. O que leva Berta a admitir esta possibilidade? Em que dados 

se baseia? Berta constrói uma argumentação que se desenrola em torno de uma ideia 

chave, que ela não verbaliza nestes termos, mas que assenta nos custos de oportunidade, 

para a entidade patronal, de uma política de gestão de recursos humanos baseada na 

rotação externa de pessoal. «Eu especializei-me naquilo. Eles mandam-me embora a mim e 

aos outros e estão ali mais não sei quanto tempo para formarem uma pessoa. Não é só o 

trabalho, é tudo o resto. Tem que se saber lidar com o A e com o B. Tens de ir falar com não 

sei quem e depois há umas coisas que não se podem dizer. Tens que falar de uma maneira, 

fazer um sorriso e ser simpático. Pronto, eu acho que não somos indispensáveis, mas o 

trabalho que aprendemos a fazer, outros terão de o aprender e demora um bocado de 

tempo» (§9). 

Em síntese, Berta acredita que a saída dos bolseiros tem custos demasiado 

elevados para a organização e que este é um factor que joga a seu favor. Ao aceitar esta 

premissa, Berta inscreve a sua integração no Instituto no campo das possibilidades 

objectivas, no espaço dos possíveis13. É tudo uma questão de tempo. «Até 2006, espero que 

esta nossa situação se resolva» (Arg 37.1) – diz-nos - «Portanto, acho que estou um bocado 

sentada a ver o que se passa à minha frente» (Arg 37.2) – acrescenta. Embora ache que tem 

hipóteses, por vezes, a questão financeira fala mais alto e o desânimo assalta-a. Quando 

isso acontece, «Eu começo a pensar se não seria boa ideia começar a procurar emprego 

noutras áreas, na área de farmacêutica, de laboratório» (Arg 14.3) – conta-nos. Esta é a 

única área para onde admite mudar e onde tem contactos. Mas Berta, verdadeiramente, não 

quer mudar. «Não me apetecia ir trabalhar para uma coisa dessas» (Arg. 38.5) – diz-nos. 

«Depois, custa-me um bocado deixar aquilo» (Arg 14.4) – confidencia. «Tenho hipóteses de 

                                                
13 Expressão utilizada por Demazière e Dubar (1996, 1997) e que se opõe à ordem do desejável. 
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trabalhar numa coisa de que gosto e custa-me deitar isso tudo para trás das costas e ir em 

busca de oportunidades» (Arg 14.10) – explica-nos. Também por isso, Berta vai-se 

aguentando... Só mesmo se for de todo impossível é que o seu futuro não passa pelo 

Instituto e ela faz tudo o que está ao seu alcance para que tal aconteça. Vai-se aguentando e 

enquanto espera, delineia estratégias para o futuro. Depois de terminar o Mestrado quer 

fazer o Doutoramento, porque o que ela deseja mesmo é entrar para a carreira de 

investigação no Instituto. «Mesmo se não houver outra possibilidade de entrada, só por 

concurso público, eu optava por entrar para a carreira de investigação e aí tenho que ter o 

Doutoramento» (Arg 11.4) – explica-nos. Apesar de todos os condicionalismos, Berta planeia 

estrategicamente a sua carreira profissional e avalia racionalmente as suas possibilidades. 

Se abrir uma vaga para a carreira de investigação, com o Doutoramento, pode concorrer. E 

se, ou quando isso acontecer, «tenho mais hipóteses do que uma pessoa qualquer com 

Doutoramento que concorra» (Arg 42.6) – garante-nos. Porquê? Porque «eu sou uma 

pessoa lá de dentro» (Arg 42.7) – diz-nos. «As pessoas todas conhecem-me e o meu 

trabalho tem sido feito na área» (Arg 42.8) – acrescenta. E se dúvidas houvesse quanto à 

sua capacidade para planear o futuro, Berta dissipa-as, afirmando: «De resto, estas coisas 

são um bocado pensadas» (Arg 42.9).   

 Pensada é também a forma como Berta negoceia a sua situação no Instituto e como 

se investe no trabalho. «Se eles me querem lá têm de me dar alguma coisa em troca» (Arg 

24.2) – afirma assertiva. O que recebe Berta em troca? Tempo livre é a resposta. «Se eles 

não me dão subsídio de férias nem 13º mês, nem outras coisas, eu tenho de ter tempo livre 

para mim» (Arg 24.3). Berta gosta muito do que faz, mas recusa-se a viver exclusivamente 

para o trabalho, «a não fazer outra coisa na vida para além do trabalho» (Arg 24.7) e 

interroga-se: «O que é que me interessa se eu só trabalhasse? (Arg 24.4). «Nós temos de 

fazer outras coisas sem ser trabalho e casa, porque é importante, se não ficamos uns chatos 

e uns velhos e ninguém nos atura» (Act 24.5) – explica-nos em seguida. Um pouco mais à 

frente, ela esclarece-nos o lugar que o trabalho ocupa na sua vida. «Acho que o trabalho é 

importante como complemento, mas temos de ter o resto se não, não tem piada» (Arg 24.17) 

– afiança. E o resto é o quê? – perguntamos-lhe. «São os amigos, o namorado, a mãe, as 

idas ao cinema, ao teatro, os passeios de bicicleta, os passeios a pé» (Arg 25.1) – responde. 

«São essas coisas todas que também fazem parte» (Arg 25.2) – continua. Berta tem tempo 

para tudo, porque «é uma filosofia minha de vida» (Arg 26.7), mas também, porque acha 
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«que há outras coisas na vida que são importantes» (Arg 27.2). E que pode haver de mais 

importante do que a vida a dois que iniciou há pouco tempo? «Isso é outra parte importante 

da minha vida actual» - diz-nos referindo-se à coabitação - «mais importante do que a outra» 

(Arg 27.6) – afirma sem hesitar. Porque está, também, investida nesta relação que para ela é 

muito importante, Berta não deixa que o trabalho colonize a sua vida, pois ela sabe que «se 

uma pessoa começa a trabalhar catorze horas por dia, ao fim de dois meses já não há vida a 

dois, três ou quatro que resista, porque chega-se a casa num caco, não dá tempo para fazer 

mais nada» (Arg 27.5).  

 

O mundo sócio-profissional de Berta 

A narrativa de Berta é atravessada por uma oposição entre trabalho e tempo livre. 

Berta gosta muito do que faz, mas não quer que a sua vida se esgote no trabalho, por isso 

valoriza o tempo livre. O tempo livre é para ela uma condição indispensável para poder estar 

com os amigos, com a mãe, para ler, para ir ao cinema ou ao teatro, mas principalmente 

para se poder investir na relação a dois, que há pouco tempo iniciou e que define como 

muito importante, mais importante até do que a vida profissional de cujo trabalho tanto gosta. 

 No plano estritamente profissional, a grande clivagem estabelece-se entre a situação 

de bolseira em que se encontra e os empregos mais ou menos estáveis do namorado e das 

pessoas que conhece. Como bolseira, Berta ganha pouco. Os outros ganham mais e têm 

mais regalias, mas em contrapartida têm de trabalhar doze ou catorze horas por dia e isso é 

algo que ela rejeita, liminarmente. Como bolseira, Berta não tem segurança. Mas, em boa 

verdade, a das pessoas que ela conhece também não passa de uma segurança relativa. O 

percurso de Berta tem sido assim, tudo só bolsas. Berta estabelece uma oposição entre as 

bolsas de projecto que são para trabalhar e as bolsas de formação. As bolsas de formação 

são as da universidade. Servem para fazer Mestrados e Doutoramentos, para escrever 

papers e não asseguram a continuidade do trabalho realizado. Quando terminam a formação 

pós-graduada, os bolseiros vão embora. As bolsas de projecto, como aquelas que ela tem 

tido, são diferentes. São bolsas para trabalhar e não para formação. Ela está a fazer o 

Mestrado, porque quer. Além disso, estas bolsas permitem desenvolver uma investigação 

prática e aplicada ao contrário da investigação fundamental da universidade. Estas bolsas 

permitem também dar continuidade ao trabalho que tem vindo a realizar. Como são bolsas 

para trabalhar, e os bolseiros do Instituto têm de assinar a folha de entrada e de saída, têm 
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de meter dias de férias quando faltam, Berta diz que tem um emprego. Mas, no fundo, ela 

sabe que isso não é verdade, que não tem um emprego, mas sim uma bolsa.  Berta tem um 

muito trabalho interessante. Um trabalho prático, com utilidade social e realizado num bom 

ambiente. Um trabalho que lhe permite conciliar as duas dimensões da vida, que ela tanto 

valoriza: o exercício profissional e o lazer. 

Através da história que nos conta, Berta projecta-se no futuro, constrói cenários, dá-

nos a conhecer as suas estratégias e a forma como planeia a sua vida. A integração no 

Instituto é o cenário desejável, mas não sabemos se possível. Ela depende de decisões que 

escapam à vontade e ao controlo de Berta. Mas Berta quer acreditar que essa integração é 

possível, assim enumera um conjunto de argumentos de natureza económica para sustentar 

a sua convicção. Berta não quer apenas ser integrada, ela quer também entrar para a 

carreira de investigação. Este é sem dúvida o cenário ideal, ainda que não saibamos, uma 

vez mais, se é possível. Sabemos, isso sim, que Berta tudo fará para que ele se concretize. 

O primeiro passo é concluir o Mestrado. O segundo é fazer o Doutoramento, pois só este 

grau académico a habilita a poder concorrer a um eventual concurso público. Para 

concretizar este objectivo, ela está até disposta a aceitar uma outra bolsa de longa duração. 

A hipótese de procurar um emprego, embora por vezes a assalte, está por enquanto 

excluída. Ele é um cenário possível, mas que Berta não deseja, pelo menos enquanto não 

tiver filhos. De momento, está sentada à espera e, enquanto, espera vai vivendo de bolsas. 

Porque está profissionalmente realizada, porque trabalha com quem gosta, porque acredita 

que a sua situação se há-de resolver, Berta vai-se aguentando... Até quando? Nem ela 

parece saber a resposta. 
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Figura nº2 
 Esquema da entrevista de Berta 
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Fui eu que escolhi tudo 

Anália terminou a licenciatura em Biologia Vegetal, no ano lectivo de 1995-1996, com a 

classificação final de dezasseis valores. Tem trinta e um anos, é casada e tem um filho bebé. 

 

O percurso de inserção de Anália: ter uma bolsa, ter um emprego 

No terceiro e quarto anos da licenciatura, Anália começou a sentir que gostaria de 

trabalhar no Instituto e que isso seria a maior maravilha do mundo (S1). Ela queria trabalhar 

com micro algas marinhas. Tirando o Ricardo Jorge, o Instituto era realmente o sítio ideal 

para estar (S2). Fez aí o estágio e ficou, com prestação de serviços, a recibos verdes (S2). 

Depois foi abrangida pela lei que integrava os recibos verdes na função pública. Foi 

abrangida por um niquinho. Foi integrada como técnica. Depois pediu reclassificação e 

passou a técnica superior, que é como está agora. Anália trabalha com citoplâncton, micro 

algas. É um trabalho muito prático e que depende um pouco dos outros. Têm projectos e 

trabalham em conjunto. Ela faz contagem de citoplâncton, de espécies tóxicas e tem também 

microscópio. No ano passado, integrado no Mestrado que está a concluir, começaram a 

fazer cultura de algas vivas. Isso foi uma parte nova. Anália nunca tinha feito isso. 

Normalmente, o trabalho depende dos projectos que têm na altura. Agora, só assegura o 

laboratório das algas onde fazem as culturas, porque está a escrever a dissertação de 

Mestrado. Como não têm financiamento do Instituto, têm de arranjar financiamento para os 

projectos e para o trabalho. Só que às vezes há o problema do projecto não ter dinheiro. No 

Instituto, Anália tem de picar o ponto. Tem de entrar até às dez e sair depois das cinco. 

Enquanto esteve a fazer a parte lectiva do Mestrado, fazia trabalho acrescido durante quatro 

dias e tinha a sexta-feira livre. Fazia as trinta e cinco horas em quatro dias. Por vezes, têm 

coisas para fazer e ficam até mais tarde, mas não recebem horas extraordinárias. Anália 

sente-se um bocadinho privilegiada. Sabe que tem um emprego, que não tem uma bolsa que 

vai acabar para o ano nem nada disso(S3). 

 Com a nota com que terminou a licenciatura, Anália podia ter ido logo para 

Doutoramento, mas não quis. Está a fazer o Mestrado, porque lhe apeteceu e porque estava 

com saudades de ter aulas. Não queria fazer o Mestrado na Faculdade. Andou à procura na 

Nova, no Técnico, no Porto, em Aveiro. Acabou por optar pelo Mestrado no Porto, em 

microbiologia. Apesar de não ser muito relacionado com a sua área, dava para fazer a ponte 
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com as micro algas. Ir para o Porto todas as semanas foi um esforço financeiro. Agora, com 

o bebé seria mais complicado. No ano passado, recolheu os dados, viu as amostras ao 

microscópio e fez as colheitas. Este ano, basicamente, os seus dias são passados a 

escrever, a ler bibliografia e a acrescentar. O Mestrado faz parte do trabalho de Anália. Ela 

faz tudo no Instituto, não leva nada para casa. Ás vezes, em casa, lê uma coisita, mas 

quando sai, desliga e fica com o tempo todo para o filho (S4).  Quanto ao futuro, Anália não 

sabe se vai ficar cá dentro ou não nem se irá fazer o Doutoramento. Agora que tem o filho, 

quer ter a sua vida pessoal (S5). 

 A trajectória de entrada na vida activa que Anália nos conta é marcada pela 

linearidade e pelo entusiasmo com que fala do trabalho que realiza14. Para além de gostar do 

trabalho que faz, como repete inúmeras vezes ao longo da narrativa, o trabalho tem, para 

Anália, uma dimensão lúdica que não encontramos em mais nenhum outro entrevistado. A 

propósito das experiências com algas vivas, diz-nos: «Eu gosto muito, é uma coisa assim... é 

quase brincar com uma coisa muito boa, a sério» (Arg 15.9). 

Todos os acontecimentos que Anália relata – a escolha do local de estágio, o 

trabalho que realiza, o Mestrado que frequenta – têm como denominador comum o mesmo 

centro de interesse. Ainda na Faculdade, Anália define uma área concreta de trabalho: 

«queria trabalhar com micro algas»(S14.1) - diz-nos. É por isso que vai falar com uma 

professora que lhe indica o Instituto para fazer o estágio. O estágio é a porta que lhe permite 

lá ficar a trabalhar. Primeiro a recibos verdes, depois como técnica superior. No Instituto, 

Anália trabalha no que gosta, as micro algas. Na dissertação de Mestrado, são também as 

micro algas que constituem o seu objecto de estudo. Aliás, é devido ao Mestrado que o seu 

trabalho passa a ter uma parte nova, «que eu nunca tinha feito» (S15.4). «Começámos a 

fazer culturas de algas vivas»(S 15.1) - explica Anália. 

Quando fala da sua situação profissional, Anália opõe o emprego que tem às bolsas. 

«Eu sei que tenho um emprego, que não tenho uma bolsa que vai acabar para o ano nem 

nada disso» (S 8.5) - e acrescenta - «Isso é uma das vantagens» (Arg 8.7). A bolsa é, para 

Anália, sinónimo de instabilidade, de imprevisibilidade, mas também, como veremos mais à 

frente, sinónimo de uma menor liberdade de escolha. Anália enuncia ainda uma outra 

                                                
14 Este entusiasmo perde-se na transcrição da entrevista, como também se perde a ironia, a mordacidade e a nostalgia que 
acompanham a narrativa de Anália. Por vezes, estas marcas do discurso deixam-se descobrir naquilo que Anália nos diz, mas é 
principalmente através da entoação que acompanha a sua narrativa que elas se dão a conhecer. De todos estes “estados de 
alma” como diria o poeta, o entusiasmo é o que tem uma presença mais permanente a sua história. Aliás, é esse mesmo 
entusiasmo que a leva, no final da entrevista, a mostrar-nos as fotografias das micro algas com que trabalha e que, como ela diz, 
parecem obras de arte. 
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vantagem do seu emprego: «O Mestrado faz parte do meu trabalho aqui» (S16.4). Por isso, 

ela faz tudo no Instituto: as culturas que precisa, as leituras e a escrita da dissertação. No 

entanto, no seu emprego, nem tudo são rosas. Ele combina, de uma forma nem sempre 

pacífica, as formalidades da função pública com as exigências de um trabalho que depende 

de projectos. Anália tem de «picar o ponto» (S12.1) - diz com ironia. «Temos que entrar até 

às dez e sair depois das cinco» (S13.2) – explica-nos. Tem de fazer trinta e cinco horas 

semanais que estão na lei. O problema é que, «quando tivermos coisas para fazer, projectos 

para acabar, ficamos cá até mais tarde, mas não recebemos horas extraordinárias, é isso» 

(S13.2) - afirma. Apesar de ter um emprego, o conteúdo do trabalho varia em função dos 

projectos. «Normalmente, o nosso trabalho tem um bocado a ver com o projecto que temos 

na altura e o meu trabalho também depende um bocado disso» (S15.6) – conta-nos. Só que, 

para haver projectos é preciso arranjar financiamento e «às vezes, também há o problema 

do projecto não ter dinheiro» (S15.13). Anália relata-nos em que consiste o problema: «E 

depois é aquela burocracia toda do dinheiro ser disponibilizado pelo Ministério das Finanças 

e depois vir para cá e depois até chegar e nós podermos ter as coisas é muita confusão. E, 

às vezes, já passou um ano do projecto e nós ainda não temos dinheiro e já temos que estar 

a fazer o relatório de actividades de uma coisa que… que nós vamos conseguir fazer, mas é 

complicado. Nós agora temos uma cooperação com um Instituto de Inglaterra que tem 

culturas de colheitas de plâncton. São culturas de 1950 e são muito importantes em termos 

de série histórica só que nós ainda não conseguimos pagar. Em termos pessoais, e para nós 

todos, é desconfortável. Temos de pagar e não temos dinheiro.» (§15).  

Uma vez mais, o que Anália nos relata é a tensão entre os procedimentos 

burocráticos a que está sujeito um organismo público, como é aquele onde trabalha, e as 

obrigações do mundo dos projectos, onde os prazos a cumprir não se compadecem com a 

lentidão da burocracia. Foi precisamente para evitar possíveis problemas financeiros que o 

Mestrado de Anália «foi feito com uma colheita semanal em Cascais» (S15.10), pois, como 

ela explica: «O objectivo era mesmo nós conseguirmos, nós assegurarmos mesmo qualquer 

coisa que nós sozinhas sabíamos que conseguíamos» (S15.11). E conclui: «Se não 

houvesse nada, sabíamos que conseguíamos» (S15.12). 

 

Os actuantes da narrativa de Anália 

A primeira personagem que Anália faz entrar em cena é a professora da Faculdade. 

É certo que o papel que Anália lhe atribui é pequeno, mas é absolutamente decisivo para o 
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desenrolar da história. É a esta professora que Anália conta do seu interesse pelas micro 

algas e é ela que lhe indica o Instituto como o melhor local para fazer o estágio. Mais ainda, 

fornece-lhe o nome da pessoa a quem ela se devia dirigir. Anália foi, fez o estágio e ficou. 

 Quando explica por que razão não foi logo fazer o Doutoramento, Anália socorre-se 

do exemplo de uma colega. «Estava-me a apetecer ter aulas» (Arg 9.1), «apetecia-me ter 

aulas e os doutorandos não têm aulas» (Arg 9.5) – diz-nos, para em seguida nos relatar o 

que se passa com a colega. «Uma colega minha que estava lá e que estava a fazer, ela está 

a ter algumas aulas e são aulas de licenciatura» (Act 10.1). Mas Anália não queria apenas 

algumas aulas na licenciatura, como a colega, e «estava mesmo com muita vontade de ter 

aulas, estava com saudades das aulas» (Arg 10.4). Por que tinha Anália saudades das 

aulas? Em primeiro lugar porque, como diz, «eu gosto de ter aulas» (Arg 10.5), «acho que 

quando as aulas são bem dadas, valem a pena» (Arg 10.6). Neste processo de 

rememorização das experiências vividas, marcado por uma certa nostalgia, Anália coloca em 

cena um novo actuante: os bons professores da Faculdade. «Tive alguns professores bons 

na Faculdade e dessas aulas tenho saudades» (Act 10.3) – conta-nos. Em segundo lugar, 

para Anália, «as aulas são uma maneira muito fácil de aprender» (Arg 10.8) e remata 

afirmando, uma vez mais: «o Mestrado foi mesmo por isso, apetecia-me ter aulas» (Arg 

10.9). 

 Quando fala especificamente das aulas do Mestrado, Anália estabelece uma 

oposição no grupo de mestrandos. De um lado, está o colega enfermeiro de quem diz, com 

ironia: «Para ele tudo era uma grande novidade, era assim uma coisa...» (Act 11.4). Do outro 

lado, está um nós não nomeado. Anália não explicita nunca quem é este nós, apenas 

sabemos que se distingue por não ser o outro, o colega enfermeiro. Por isso, ela contrapõe à 

afirmação anterior um mordaz: «para nós nem por isso...» (Act 10.5). A seguir, relativiza: 

«Claro que depois houve algumas aulas que nós tivemos que era ao contrário (Act 11.6), 

«para ele, pronto, aquelas coisas todas ele já sabia» (Act 11.7), «para nós era tudo 

novidade, as diferenças todas da água» (Act 11.8). Este não é, contudo, o único nós na 

narrativa de Anália. A maior parte das vezes que fala do trabalho, recorre à primeira pessoa 

do plural. Nós temos..., nós trabalhamos..., nós fazemos... são as formas verbais mais 

utilizadas, mesmo quando fala da parte empírica do seu Mestrado. Ao longo de toda a 

narrativa, Anália nunca utiliza o termo colegas. É sempre o nós que se sobrepõe a qualquer 

outra designação que identifique o colectivo profissional. 
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 O último actuante é o filho. Tal como as restantes personagens da sua narrativa, ele 

passa fugaz pelo palco discursivo que Anália constrói, mas o seu papel é fundamental no 

desenrolar da intriga. Anália introduz o filho bebé quando nos fala das condições em que 

frequentou a parte lectiva do Mestrado. Ia todas as semanas para o Porto e «tinha que lá 

ficar um dia» (S8.3) - explica-nos. «Agora não podia fazer isso» (Arg 8.5). Porquê? Porque 

«agora tenho um bébé, é mais complicado» (Act 8.1) - esclarece. Anália volta-se a referir ao 

filho em duas outras ocasiões. Uma é quando, em resposta ao relançamento da temática do 

Doutoramento, Anália evita avançar com uma solução concreta e entre outros argumentos 

afirma: «Quero ter a minha vida pessoal, agora que tenho o meu filho (Act 12.3). A outra 

situação é. já no final da entrevista, quando nos explica que todo o trabalho relativo ao 

Mestrado, a redacção da dissertação, inclusive, é feito no Instituto e conclui: «Isso é bom, 

porque quando saio daqui desligo e fico com o tempo todo para o meu filho (Act 16.1). 

 

Os argumentos de Anália 

Anália constrói toda a sua narrativa para demonstrar uma ideia que verbaliza logo no 

início da entrevista: «Fui eu que escolhi tudo» (Arg 3.1). Todos os acontecimentos que relata, 

todos os argumentos que desenvolve, estão ao serviço de uma linha de concordância que 

caracteriza todo o seu dispositivo narrativo e que nem a introdução de um acontecimento 

fictício, como é o caso do Doutoramento, faz abalar. Fui eu que escolhi tudo, sintetiza, de 

uma forma exemplar a atitude de Anália perante a vida. Anália escolhe e, ao utilizar este 

verbo, transmite-nos a ideia que é ela quem controla a sua vida, é ela quem decide. E para 

reforçar esta ideia, Anália socorre-se do advérbio tudo. Ela não escolhe apenas uma coisa, 

como, por exemplo, o local do estágio. Não, ela escolhe tudo. Mas que configurações 

semânticas assume este tudo no seu dispositivo narrativo? Anália começa por nos dizer que 

escolheu, ainda no terceiro e quarto anos da faculdade, a área em que pretendia trabalhar. 

Aquando do estágio, Anália, por sugestão da professora, escolheu ir fazer esta componente 

de formação no Instituto. Podia ter tentado o Ricardo Jorge, mas escolheu o Instituto. 

Porquê? A resposta é clara: «Aqui em Portugal não há muitos sítios onde se trabalhe com 

micro algas marinhas, possivelmente, tirando o Ricardo Jorge, mas isso é mais em termos 

de culturas e não tanto a parte das tecnologias» (Arg 15.2) - explica-nos. Anália foi fazer o 

Mestrado, «porque eu quis, porque me apeteceu» (Arg. 5.1). «Achava, pronto, que deveria 

fazer o Mestrado» (Arg 5.2) - acrescenta. Nada a obrigou. Ela foi porque quis tanto mais que, 
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como nos dirá mais adiante: «Eu ter o Mestrado não altera nada [em termos de carreira], 

altera é que aprendi mais alguma coisa» (Arg 7.2). O Mestrado é palco de várias decisões 

por parte de Anália. Ela podia ter ido logo para Doutoramento, mas não foi. Escolheu fazer 

antes o Mestrado. «Apetecia-lhe ter aulas», «estava com saudades das aulas» - diz-nos. 

Anália não escolheu apenas o tipo de formação pós-graduada, ela escolheu também o timing 

para a fazer. «Eu quando acabei a licenciatura não disse: “Agora, vou fazer o Mestrado”» 

(Arg 8.2) – explica. «Acho que isso tem um pouco a ver com o nosso ponto da vida 

profissional e tem a ver também um bocado com o resto das coisas, ter disponibilidade» (Arg 

8.3) – acrescenta. Portanto, Anália escolheu o momento exacto para fazer o Mestrado. Aliás, 

ela não é como os colegas que têm bolsa, que não podem escolher. «Não ter de andar 

“agora tenho de fazer o Doutoramento e depois vou à procura do que quero”, como alguns 

colegas meus que nunca sabem o que lhes vai acontecer» (Act 8.1). Para enfatizar esta 

diferença entre os colegas, coarctados na sua liberdade de escolha, e ela que tudo escolhe, 

acrescenta: «Não é só a investigação, mas é saber que estou a fazer o que quero mesmo» 

(Arg 8.9). Anália escolhe também a instituição onde pretende fazer o Mestrado. Começa por 

eliminar a Faculdade onde se licenciou. «Queria fazer noutra faculdade, essa era a minha 

primeira opção» (Arg 5.5) – elucida-nos. Tenta a Universidade Nova, «mas não havia 

nenhum que eu gostava» (Arg 5.6). Tenta o Técnico «mas também eram todos com muita 

estatística e muita coisa» (Arg 5.7). Desiste. Andou a ver no Porto e em Aveiro. «Mas depois 

acabei por optar pelo Mestrado no Porto que era de microbiologia» (S 5.7) – informa-nos. Se 

até agora Anália escolheu tudo, relativamente ao futuro ela quer manter a mesma margem 

de liberdade. A livre escolha é o princípio que tem orientado as suas opções e do qual não 

pretende abdicar. Por isso, quando se fala de um possível Doutoramento, a sua lógica 

argumentativa mantém-se fiel ao primado da liberdade de escolha. Anália admite, 

indirectamente, a existência de algumas pressões para fazer o Doutoramento: «Toda a gente 

espera um bocado que se faça, porque se tem o Mestrado...» (Arg 12.1) – e acrescenta: «Se 

calhar, em termos de progressão na carreira, será o normal que o faça, mas não me quero 

sentir obrigada a fazer» (Arg 12.2). Mas Anália não pretende ceder nem às pressões de toda 

a gente nem às da carreira. «Não me quero sentir obrigada a fazer» (Arg 12.4) – repete, uma 

vez mais. À semelhança do que aconteceu com as decisões anteriores, quer ser ela a 

escolher, por isso afirma: «Se eu achar que sim, que é boa altura para o currículo, faço» (Arg 
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12.5). Além disso, Anália agora tem o filho, quer ter a sua vida pessoal e conclui, deixando 

um enigma no ar «....e não sei se vou ficar cá dentro se não» (Arg 12.3). 

Em suma, o que escolheu Anália? Uma área de trabalho que a tem acompanhado 

até ao momento, o local de estágio que se transformou em local de trabalho, o tipo de 

programa de formação pós-graduada, a instituição e o timing para o concretizar. Tal como no 

passado, também, relativamente, ao futuro pretende continuar a escolher. Por isso, quando 

achar que a altura chegou, fará o Doutoramento: «São os meus privilégios (...)» (Arg 12.6) – 

confessa.  

 

O mundo sócio-profissional de Anália 

Anália opõe a vida pessoal à vida profissional. Ela quer ter a sua vida pessoal, 

principalmente agora que tem o filho. Ela não pretende subordinar a vida profissional à 

pessoal e por isso diz que, agora, que tem um bebé, não podia ir para o Porto todas as 

semanas, para fazer a parte lectiva do Mestrado. Esta mesma separação está patente 

quando afirma que o Mestrado faz parte do seu trabalho e que, quando vai para casa, não 

leva nada. Quando sai do Instituto, desliga e fica com o tempo todo para o filho. 

 Em torno da vida profissional, Anália estabelece uma segunda disjunção, agora entre 

ter uma bolsa, como alguns colegas, e ter um emprego, como ela. Anália associa à primeira 

situação profissional três características: a precariedade - vai acabar para o ano; a 

imprevisibilidade - nunca sabem o que lhes vai acontecer e a menor liberdade de escolha  - 

agora tenho de fazer o Doutoramento e depois vou à procura do que quero. A situação dela 

é diferente. Ela tem um emprego, por isso está numa situação um bocadinho privilegiada. 

Aliás, ela não tem só um emprego. Ela está no sítio onde gostava de trabalhar e que 

escolheu. Quando fala do emprego, Anália distingue o que gosta do que não gosta. Gosta do 

trabalho que faz, de estar ao microscópio, da parte nova do seu trabalho, que está 

relacionada com o Mestrado: a cultura de micro algas marinhas. Ela não gosta de picar o 

ponto, da burocracia e da falta de dinheiro para pagar os serviços prestados por outras 

instituições. 

 Anália pouco nos diz quanto aos seus projectos. Certezas, mesmo, só tem uma: quer 

acabar o Mestrado. Quanto ao resto ... Não sabe se vai continuar no Instituto, se bem que 

esta dúvida nos pareça mais retórica do que de facto. Não sabe se vai fazer o Doutoramento 
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nem quando. Mas uma coisa Anália sabe: foi ela que escolheu tudo e quer ser ela a 

continuar a escolher. 

 

Figura nº3  
 Esquema da narrativa de Anália 
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Vejo-me numa situação que não sei o que vai ser o meu futuro aqui 

Maria é licenciada em Engenharia Geográfica. Concluiu o curso no ano lectivo de 1994-95, 

com média de quinze valores. Tem trinta e quatro anos, é solteira e vive sozinha.  

 

O percurso de inserção de Maria: o lá e o aqui 

No último semestre do 5º ano, Maria foi fazer um estágio curricular num Instituto 

público (S0). Quando o estágio terminou foi convidada a ficar lá a trabalhar com recibos 

verdes. Ela estava na parte da investigação, que era uma coisa marginal nesse centro, e o 

seu trabalho consistia em fazer classificação de imagens de satélite. Aprendeu bastante. Se 

tinha uma dúvida, havia sempre alguém que esclarecia. Toda a gente tinha de remar para o 

mesmo objectivo. Gostava das pessoas, criou grandes amizades e gostava do trabalho que 

fazia (S1). Mas como a situação continuava precária, a perspectiva de novos projectos era 

mínima e o seu nome não constava da lista para passar a ser do quadro, começou a enviar 

currículos para Câmaras Municipais (S2). Entretanto, uma amiga disse-lhe que tinha aberto 

uma vaga aqui, na Faculdade, para docentes em Engenharia Geográfica. Concorreu e 

acabou por ficar. Tem estado sempre aqui, na Faculdade, a dar aulas no curso de 

Engenharia Geográfica (S5a). Para além das aulas, tem também trabalhado em projectos. 

Mas aqui o trabalho é mais de estudo, é mais individual. É um trabalho mais separado, 

porque não tem um objectivo comum (S5b).  

  Desde que concluiu a licenciatura e começou a trabalhar, Maria saiu de casa dos 

pais, concluiu o Mestrado e está a fazer o Doutoramento. A independência habitacional foi 

um processo que se estendeu no tempo. Demorou dois anos a ter as coisas prontas e a 

mudar-se definitivamente. Durante esse período, ia passar os fins-de-semana à sua casa e 

durante a semana ficava na dos pais. Esta última era a casa de dormir (S4). Também o 

Mestrado foi um processo dilatado no tempo. Inscreveu-se com algumas colegas de curso 

num Mestrado no Técnico, no ano lectivo de 1995 e terminou em 1999. Na altura, não tinha 

necessidade nenhuma do Mestrado, mas acabou por lhe dar jeito quando entrou para a 

Faculdade (S3). Actualmente, está a fazer o Doutoramento que tem de entregar em 2005 

(S6). Quando a entrevista foi realizada encontrava-se com dispensa de serviço (S7). 

Os projectos para o futuro são acabar o Doutoramento, que é para isso que Maria 

tem andado a lutar, e continuar aqui a dar aulas. Como está a decorrer uma reestruturação 
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no curso em que lecciona, Maria admite que, possivelmente, irá dar cadeiras diferentes, pelo 

que vai ter de estudar e de se actualizar. Mas uma coisa parece certa, não tenciona sair da 

Faculdade, só se a mandarem embora (S8). 

A história de inserção que Maria nos conta organiza-se em torno de vários 

acontecimentos, que constituem os episódios da narrativa. Maria refere-os, por ordem 

cronológica, na sua própria narrativa. Primeiro, foi o estágio curricular que lhe abriu as portas 

para o primeiro emprego, num Instituto público, a recibos verdes. «Entretanto, quando acabei 

o estágio, em Outubro de 94, fui convidada a ficar a trabalhar, nesse centro, a recibo verde» 

(S.2.4) – conta-nos, para em seguida concluir: «Portanto, sem qualquer vínculo, e aí 

permaneci até 97» (S2.3). Maria «trabalhava essencialmente em projectos financiados pela 

Comunidade Europeia» (S2.7) e define a sua situação laboral como precária15. «Entretanto, 

a minha situação continuava precária» (S2.6) - esclarece. A hipótese anunciada do fim dos 

recibos verdes - «A dada altura, a perspectiva de não haver novos projectos era mínima e, 

entretanto, falou-se em acabar com os recibos verdes» (S2.8) - e a sua exclusão da lista de 

nomes de colegas que seriam integrados no quadro do Instituto - «Eu vi que o meu nome 

não estava na lista para passar a ser do quadro» (S2.9) - são as condições objectivas que a 

levam a procurar um novo emprego. Antecipando-se a uma eventual rescisão dos seus 

serviços como investigadora, Maria desenvolve uma atitude pró-activa de procura de 

emprego. Envia currículos e participa num concurso para dar aulas no curso em que se 

licenciou. É aceite e aí permanece. «Eu concorri e acabei por ficar» (S2.12) – explica.  

Mal acaba a licenciatura, Maria inscreve-se no Mestrado, no Técnico em Sistemas de 

Informação Geográfica. Em boa verdade, Maria não precisava do Mestrado. «Eu não tinha 

necessidade nenhuma de fazer o Mestrado» (S 14.4) – admite. «Ali não me pediam nada» - 

continua – «eu nem sequer era do quadro» (S14.5). O que a leva, então, a inscrever-se num 

programa de estudos pós-graduados? Primeiro, diz-nos que «foi quase por simpatia» 

(S14.2). As colegas inscreveram-se e ela inscreveu-se com elas. Mas esta não é a única 

razão. Fazer o Mestrado foi, para Maria, um investimento, uma mais valia, como lhe chama. 

«Eu na altura pensei: “estou aqui a recibo verde, não tenho vínculo nenhum, se fizer o 

Mestrado é uma mais valia que eu vou ter para no futuro arranjar um emprego”» (S14.8) – 

conta-nos. Além disso, Maria não tinha tido essa cadeira na licenciatura; os sistemas de 

informação geográfica «era a uma área em que trabalhava no centro» (S14.2) e «era numa 

                                                
15 Maria é, aliás, das poucas entrevistadas que utiliza o atributo precário para falar da sua situação contratual. 
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área que, na altura, era relativamente recente» (S14.9). Se no centro, Maria tinha a prática, 

ao Mestrado foi buscar a teoria. «Aqui onde trabalho, tenho a prática, vou buscar um 

bocadinho de teoria, pensei eu» (S14.12) – relata-nos à laia de conclusão.  

À semelhança do que se verifica com alguns jovens, a independência económica de 

Maria não foi acompanhada por uma independência habitacional imediata. Entre um e outro 

acontecimento biográfico, Maria faz um compasso de espera. Compra casa própria, faz vida 

independente, mas não se muda imediatamente e explica-nos porquê: «Eu comprei casa em 

96 e entendi que se fosse logo para lá que me seria mais difícil uma série de... um certo um 

certo número de coisas, móveis e coisas assim» (S.17.5). Foi fazendo as coisas com calma. 

Durante dois anos, vive uma independência habitacional mitigada16, dividindo-se entre a 

casa dos pais durante a semana e a sua casa onde passa os fins-de-semana. «Quando 

entendi que tinha as coisas prontas é que agarrei nas minhas malas e fui-me embora» 

(S17.4) - declara. 

Quando se refere às duas instituições onde trabalhou, Maria utiliza recorrentemente 

dois advérbios de lugar que são, simultaneamente, dois operadores de individualização17: 

aqui e lá. Aqui é a Faculdade onde actualmente trabalha. Lá é o centro, o Instituto onde 

iniciou o seu percurso profissional. Mas a utilização destes dois advérbios não é meramente 

circunstancial. O lá e o aqui são utilizados por Maria para estabelecer uma comparação entre 

os dois contextos de trabalho que através deste recurso linguístico de designação se 

individualizam. 

Lá, nesse centro: 

«Trabalhava a recibo verde» (S 2.4); 

«Trabalhava em projectos de investigação» (S 3.1); 

«Sempre que havia uma dúvida, havia sempre alguém que esclarecia e aprendi bastante» 

(S4.1); 

«Gostava das pessoas, criei grandes amizades lá, gostava do trabalho que fazia» (S 7.1); 

                                                
16 A utilização do atributo mitigada tem por objectivo designar uma situação que se pauta por uma hibridez. Maria vive, durante 
dois anos, uma situação que espelha a complexidade que acompanha, actualmente os processos de transição para a vida 
adulta. Ela não é nem totalmente independente em termos residencial nem totalmente dependente. Durante esse período, divide-
se entre a sua habitação e a residência da família de socialização. 
17 Colocando-se numa perspectiva semântica, Ricoeur (1990: 40-43) considera que os pronomes pessoais, os advérbios de 
tempo e de lugar e os nomes próprios são operadores de individualização. A individualização é definida pelo autor como «o 
processo inverso da classificação, o qual abole as singularidades em proveito do conceito». Nesta perspectiva, a individualização 
repousa sobre procedimentos específicos de designação que visam um único exemplar e excluem todos os outros da mesma 
classe. No caso concreto da entrevista de Maria, os operadores de individualização aqui e lá servem, simultaneamente, dois 
objectivos: individualizar dois contextos de trabalho, excluindo todos os outros possíveis e compará-los entre si, evidenciando as 
suas características específicas e distintivas. 
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«Nós temos uma tarefa, temos de cumprir e toda a gente tem que remar para o mesmo 

objectivo» (S 9.5). 

Aqui, na Faculdade: 

«Entretanto, tenho estado sempre aqui na Faculdade de Ciências a dar aulas ao curso de 

Engenharia Geográfica» (S 2.16);  

«Tenho trabalhado também em projectos» (S 9.2); 

«Aqui é mais trabalho de estudo, de pesquisa...» (S 9.6); 

«Aqui é mais individual» (S9.7); 

«É um trabalho mais separado, porque não há um objectivo comum de “tu fazes esta parte, 

tu fazes aquela” mas é tudo para o mesmo» (S 9.8): 

A oposição entre o aqui e o lá que Maria estabelece na sua narrativa diz respeito a 

três aspectos distintos do trabalho ou, se preferirmos, a três categorias analíticas a partir das 

quais é possível analisar e descrever os contextos de exercício da actividade profissional: a 

relação contratual; o conteúdo do trabalho e a organização do trabalho. A relação de 

disjunção que opõe aqui e lá enquanto termos que designam dois contextos de trabalho 

distintos assume, assim, três configurações semânticas distintas. No que respeita à relação 

contratual, a disjunção18 estabelece-se entre uma realidade enunciada – o recibo verde, a 

situação precária, lá no centro – e uma outra não enunciada – o contrato a termo certo, aqui 

na faculdade. A segunda oposição reporta-se ao conteúdo do trabalho. Lá no centro, Maria 

trabalhava em projectos de investigação financiados pela Comunidade Europeia, mas que 

tinham uma grande componente prática. «Fazia classificação de imagens de satélite» (S 3.3) 

– afirma. O seu trabalho consistia em «separar uma imagem de satélite dizendo que esta 

área é a área urbana densa, esta área é a área urbana descontínua, floresta, jardim e por aí 

fora» (S 3.5). Aqui na Faculdade dá aulas no curso de Engenharia Geográfica e tem 

trabalhado também em projectos, só que «aqui é mais trabalho de estudo e de pesquisa» (S 

9.6). No entanto, das três relações de disjunção aquela que tem mais peso na narrativa de 

Maria é a que refere à organização do trabalho numa e noutra instituição. Lá tinham uma 

tarefa e todos tinham de remar para o mesmo objectivo; lá sempre que havia uma dúvida 

havia sempre alguém que esclarecia e aprendeu bastante. Aqui é mais individual; aqui é um 

trabalho mais separado, porque não há um objectivo comum.  

                                                
18 Piret, Nizet e Bourgeois (1996: 23-24) referem o facto de muitas vezes só uma das realidades constitutivas da relação 
disjuntiva se encontrar enunciada. Cabe então ao descodificador, a partir dos dados de que dispõe e do conhecimento da 
realidade que possui, propor o termo inverso, não manifesto, indispensável ao que Greimas (1986: 27) designa por estrutura 
relacional binária, constitutiva de toda e qualquer unidade de significado. 
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No seu percurso de inserção, Maria troca uma situação precária a recibo verde por 

uma outra um pouco mais estável, a contrato; troca um trabalho na área da investigação 

aplicada por um outro onde interagem dois tipos distintos de tarefas, as relacionadas com a 

docência e as que decorrem da investigação fundamental e que estão directamente 

relacionadas com o Doutoramento; mas, fundamentalmente, troca um trabalho em equipa 

por um outro com uma matriz predominantemente individual. 

 

Os actuantes da narrativa de Maria 

Os antigos colegas de trabalho constituem um dos principais actuantes da narrativa 

de Maria. Ela refere-se-lhes como «um grupo de trabalho grande» (Act 4.1), formado por 

pessoas de diversas áreas e onde «havia uma grande ajuda entre as pessoas» (Act 4.2). No 

entanto, quando se refere aos colegas do centro, estabelece algumas distinções. Uma 

primeira distinção é entre os técnicos e os investigadores. «Havia pessoas que faziam 

trabalho técnico, que estavam relacionadas com coisas que eram da competência directa 

desse centro» (Act 5.2) e «havia os investigadores que concorriam a projectos, ganhavam os 

projectos e só trabalhavam nisso» (Act 5.3). Maria pertencia a este último grupo, marginal, 

porque marginal era também a investigação nesse centro. Uma segunda distinção tem como 

unidade semântica a gestão do dinheiro e divide o grupo de investigadores em dois sub-

grupos: os que faziam uma boa gestão e os que faziam uma má gestão. No centro onde 

trabalhava, anteriormente, os investigadores recebiam uma vez por ano. «Recebíamos o 

referente ao ano todo, mas depois era complicado, a gestão do dinheiro» (Arg 16.3) – 

garante-nos. Mas por que razão era complicado? Maria dá-nos a resposta. «Era complicado 

depois uma pessoa ter que fazer a gestão para o dinheiro dar para o ano a seguir» (Arg 

16.5) - explica e acrescenta: «E depois havia alturas em que passávamos o prazo de um ano 

e andávamos a gastar o dinheiro que tínhamos guardado» (Act 16.1). Ora, aos que faziam 

uma boa gestão, que guardavam o dinheiro recebido para fazer face a eventuais atrasos no 

pagamento seguinte, Maria contrapõe «Os outros que não tinham guardado e que tinham de 

pedir emprestado» (Act 16.2) e que, portanto, faziam uma má gestão do dinheiro. Ela, como 

a conjugação das formas verbais na primeira pessoa do plural atesta, pertencia ao primeiro 

grupo. A terceira e última distinção que divide o grupo de investigadores é a que separa as 

«pessoas que estavam a recibo verde e ficaram lá» (Act 5.1) e as que, como ela, saíram. 
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 As colegas de licenciatura, com quem foi fazer o Mestrado, são uma outra 

personagem colectiva da história de inserção de Maria. A sua participação no programa de 

estudos pós-graduados foi «quase por simpatia, porque se formou ali um grupo...» (Arg 

14.1). Inscreveram-se todas e tal como ela, também as colegas acabaram por fazer o 

Mestrado porque, como nos assegura: «Nestas coisas, as pessoas quando têm companhia 

têm mais motivação» (Arg 14.9). 

 Os pais de Maria são uma outra personagem colectiva da intriga. A sua entrada em 

cena ocorre quando nos relata o seu processo de independência habitacional e justifica as 

razões pelas quais ele se dilatou no tempo. Procurando neutralizar quaisquer juízos de valor 

da nossa parte, quanto a uma hipotética falta de autonomia, Maria declara, assertiva: «Não é 

questão de ser menina da mamã ou do papá, porque sempre fui muito independente» (Arg 

17.6). Ela não saiu mais rapidamente de casa dos pais, porque não sentiu necessidade. 

Aliás, ela não só não sentiu necessidade como nos garante que: «Estava lá bem» (Arg 17.2). 

«Estava satisfeita com a vida que tinha» (Arg 17.7) – reitera em seguida. Na origem desta 

satisfação está o tipo de relação que mantinha com os pais e que lhe permitia levar uma vida 

independente. «Os meus pais nunca me chatearam» (Act 17.1) – afirma. «Nunca me 

controlaram se eu chegava às tantas ou se não chegava» (Act 17.2) – acrescenta19.  

Os alunos são uma personagem chave na narrativa de Maria. Eles são os 

protagonistas que dão corpo a um dos enigmas fundamentais da história que nos é contada.  

Maria gosta do ensino, gosta de dar aulas, «só que quando os alunos não correspondem é 

um bocado frustrante» (Act 18.1). Na origem da sua frustração estão os alunos que 

encerram em si um conjunto de atributos negativos. A descrição que Maria nos faz da 

população discente universitária com quem trabalha remete para uma ideia de alunos que, 

pelas suas características individuais e sociais, se constituem, em si mesmos, em «o 

problema»20. Para Maria, o problema reside fundamentalmente nos alunos que não 

correspondem, porque entram para a Faculdade com notas negativas «e isso depois 

reflecte-se negativamente nas aulas, pois os alunos não conseguem acompanhar as aulas» 

(Act 18.2); porque «têm muitas dificuldades, chumbam muito, têm questões básicas que nós 

                                                
19 A forma como Maria descreve a relação com os pais vem ao encontro das explicações avançadas por Galland (1991) e Dubet 
(1996) que, entre outras razões, atribuem o adiamento da emancipação habitacional dos jovens à emergência de um novo 
modelo de relacionamento intergeracional mais permissivo e menos autoritário, que ao possibilitar a vivência de uma vida 
independente, torna menos imperiosa a independência habitacional. 
20 Esta ideia dos alunos como o «problema» não é uma característica exclusiva de Maria. As investigações em que temos 
participado (Alves e Canário, 2004; Canário, Alves e Rolo, 2001) mostram que esta é uma ideia que faz parte do universo 
simbólico de alguns professores. 
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por vezes, ficamos admirados como é que alunos do 4º e 5º ano nos fazem certas 

perguntas» (Act 18.4); porque não têm bases; ou, ainda, porque «há muitos que andam aqui 

não sei a fazer o quê, que não ligam nenhuma a isto e, nessa altura, é chato» (Act 18.8). 

 Um outro actuante é a própria Maria. No entanto, ao longo da narrativa, Maria 

desdobra-se num eu reflexivo e num eu colectivo que assume a forma de «nós». O eu 

reflexivo surge quando Maria se interroga sobre o Doutoramento e nos dá conta das suas 

inquietações - «então o que é que é o meu tema? Eu estou a trabalhar para quê?» (Act 10.2) 

- quando recorre ao discurso directo para explicitar as razões que a levaram a frequentar o 

Mestrado - « “também saber não ocupa lugar, vamos lá ver também. O que pode acontecer é 

eu fartar-me daquilo ou não ter tempo para aquilo, mas depois desisto, logo vejo”» (Act 14.2), 

«e digo assim: “bom, vou fazer o Mestrado, vou aprender alguma coisa nesta área, 

aprofundar conhecimentos. Aqui onde trabalho tenho a prática, vou buscar um bocadinho de 

teoria”, pensei eu» (Act 14.3) – ou, ainda, quando assume uma perspectiva reflexiva sobre 

as suas experiências profissionais. Quando tal acontece, Maria recorre, exclusivamente, ao 

verbo sentir. Este verbo, conjugado sempre na primeira pessoa do singular, está presente 

quando, o sujeito falante que é Maria, faz uma espécie de balanço da sua passagem pelo 

centro - «Sinto que se tivesse vindo... logo para aqui para a Faculdade não tinha aprendido o 

que aprendi lá.» (Act 4.2) – e quando discorre sobre o que seria para si a actividade 

profissional ideal e que se constitui num dos argumentos da intriga: dar apenas aulas. «Sinto 

que poderia melhorar a forma como dou aulas, estudar mais, mudar de matérias, actualizar 

mais as matérias...» (Act 19.1), «Eu sinto que... que poderia... porque a questão é, eu estou 

a fazer Doutoramento numa área que não é a das cadeiras que eu ensino, que não tem 

grande coisa a ver» (Act 20.2). Eu sinto é o recurso discursivo que Maria mobiliza para falar 

da sua vivência. Mas ao utilizar o verbo sentir a narradora dá-nos também uma informação 

preciosa sobre a forma como pensa a sua realidade. Face à oposição clássica entre Razão e 

Emoção, Maria escolhe um verbo do domínio emocional e, ao fazer esta opção ela está, no 

plano semântico, a confirmar a tese que Damásio (1994). É porque sente que Maria pensa.  

 Nós é um outro actuante importante da narrativa de Maria, que assume diferentes 

configurações e cuja utilização é denunciadora da existência de um sentimento de pertença 

a um grupo. Só que ao longo da sua narrativa, Maria identifica-se com vários grupos com os 

quais partilha, nuns casos situações concretas, noutros ansiedades. Maria recorre, 

frequentemente, ao pronome pessoal nós (eu e os colegas do centro) quando se refere ao 
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centro onde trabalhou anteriormente. O nós surge, neste caso, associado às relações de 

disjunção que, como vimos anteriormente, têm como eixos semânticos os contextos de 

trabalho e a gestão do dinheiro e que alimentam um dos argumentos da intriga: lá onde eu 

trabalhava dantes era diferente. Mas o nós significa, também, eu e os colegas de faculdade 

com quem participa em projectos de investigação, actividade que considera compensadora 

quando comparada com as aulas que define como frustrantes. Assim, a actividade de 

investigação que desenvolve na Faculdade surge sempre associada ao colectivo nós, 

mesmo quando este está omisso no acto de enunciação: «o que nós andamos a fazer...» 

(Act 12.2); «(nós) fazemos uns artigozinhos, (nós) escrevemos o nosso nome, dá-nos um 

certo gozo» (Act 18.3). Um outro significado de nós remete para os colegas que, como ela, 

estão a fazer o Doutoramento e com quem partilha as ansiedades deste ciclo de vida 

profissional, porque, como Maria repete ao longo da narrativa, o Doutoramento é complicado. 

Neste caso, nós são os doutorandos que têm de conciliar o cumprimento dos prazos 

estipulados para a obtenção deste grau académico, condição necessária para a 

permanência na carreira, com as actividades lectivas: «quando nos é exigido um 

Doutoramento num determinado timing...ah! e se nós não cumprimos podemos vir para o 

olho da rua, que é assim mesmo!» (Act 18.15); «Nós temos de dar aulas» (Act 18.15), «nós 

temos trabalhos de campo para fazer...» (Act 22.1) 

 

Os argumentos de Maria 

A narrativa de Maria organiza-se em torno de um argumento fundamental e que se 

apresenta como a pedra basilar de toda a intriga: «Vejo-me numa situação em que não sei o 

que vai ser o meu futuro aqui, independentemente de andar a fazer Mestrados e 

Doutoramentos» (Arg 8.6). De certa forma, é como se a história se repetisse. No início da 

sua trajectória de inserção, Maria trocou o centro pela faculdade, porque não sabia o que ia 

ser o seu futuro, quando o seu desejo era lá ter continuado, «Tinha. Tinha. Tinha.» (Arg 6.1), 

«Nem sequer tinha pensado em concorrer para outro sítio, mesmo que me dissessem que 

havia uma vaga na Faculdade de Ciências» (Arg. 6.2) é a resposta de Maria quando lhe 

perguntamos se teria ficado no Centro se tivesse entrado para o quadro. Por que é que 

Maria tinha ficado lá? Porque lá «era completamente diferente» (Arg 9.4). Em torno desta 

ideia de diferente, gravitam duas razões fundamentais. Uma delas é a interajuda que existia 

entre o grupo com que trabalhava. Não que na faculdade os colegas não se ajudem, só que 
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é diferente, «Pode haver ajudas, mas eu tenho a responsabilidade disso, a colega tem a 

responsabilidade daquilo» (Arg 9.14) - explica. «E onde eu trabalhava dantes havia... podia 

ser da minha responsabilidade, mas se eu tivesse uma dificuldade havia uma pessoa que 

vinha ajudar» (Arg 9.15) – prossegue. «Era diferente» (Arg 9.16) - conclui. A outra razão é o 

ritmo de trabalho, frenético, como ela o designa. No centro «havia aquele timing ... o termos 

de ter as coisas prontas e trabalhar até às tantas» (Arg 4.6). Na Faculdade «não há aquele 

ritmo frenético» (Arg 9.5) – diz em tom de lamento. Apesar de gostar do trabalho que fazia, 

das pessoas, do ambiente, no centro o futuro era incerto e Maria foi dar aulas para a 

Faculdade. O que a leva, então, a temer o futuro quando tudo fez e faz para o assegurar? 

 Maria não sabe o que vai ser o seu futuro, em primeiro lugar, porque há o problema 

dos alunos. Ela teme que a redução do número de alunos ponha em perigo a sua 

manutenção como docente: «E agora com os problemas que há com cada vez menos alunos 

a entrar para a Faculdade...» (Arg 8.5). Por outro lado, ela não sabe o que vai ser o seu 

futuro, porque «Vai haver agora uma reestruturação do curso» (S 11.2) e «Possivelmente 

vou ter que dar cadeiras diferentes, para as quais vou ter que estudar, porque não são 

directamente da minha área de trabalho» (Arg 11.1).  

Mas Maria não sabe também o que vai ser o seu futuro, porque tem o Doutoramento 

para terminar, tem prazos a cumprir, caso contrário vai para o olho da rua, o tempo começa a 

escassear e é complicado. O Doutoramento é complicado surge assim como um outro 

argumento que alimenta a intriga. Por que nos diz Maria que o Doutoramento é complicado? 

As razões são várias. Ela está a fazer o Doutoramento numa área de que gosta, mas é 

complicado, porque «envolve áreas que não são áreas directamente ligadas a Engenharia 

Geográfica e que estão a fazer com que eu tenha que fazer um esforço muito grande para 

entrar nessas áreas» (Arg 21.2);  «envolve Geofísica, que eu tenho que estudar» (Arg 21.3); 

«nessa medida envolve um esforço muito grande» (Arg 21.4); «depois é um esforço que eu 

tenho que fazer» (Arg. 21.5).  

Além dos aspectos que se prendem com o tema do Doutoramento, que é numa área 

diferente das cadeiras que ensina, e com os saberes disciplinares que mobiliza, que Maria 

não domina e que lhe exigem um grande esforço, há o problema dos dados que são difíceis 

de obter e dispendiosos. Maria explica-nos em que consiste o seu problema: «Depois há um 

problema muito grande que é: os dados que eu necessito são dados que implicam 

deslocações para os Açores de uma equipa. É preciso dinheiro para pagar essas pessoas, 
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para pagar as viagens, temos que pedir receptores e cada receptor GPS custa à volta de 

quatro mil, cinco mil contos... Temos de pedir a outras Faculdades, pedir a Faculdades 

estrangeiras. Temos de arranjar alojamento na Terceira, ir buscar dinheiro a projectos... 

Depois preciso de dados do fundo do mar que são dados que têm que ser recolhidos por 

navios que têm que sair daqui para ir aos Açores... Portanto, eu, às vezes, conto com... Era 

suposto ter estes dados em 2001 e ainda não os tenho. E isso cria uma série de limitações» 

(§ 22).  

E como se tudo isto não bastasse, há ainda «as imagens que custam milhares de 

contos» (Arg 22.12) e as deslocações a Paris. Maria não vai ter as três imagens de satélite 

de que precisa para o seu Doutoramento, porque são dispendiosas, não tem dinheiro para as 

pagar e, como afirma: «não vou pagar do meu bolso, obviamente» (Arg 22.13). As 

deslocações a Paris são uma outra fonte de problemas: «Cada vez que tenho de ir a Paris, 

tenho que andar aí feita maluca à procura de financiamento, ir buscar uns dinheirinhos aqui e 

uns dinheirinhos acoli (Arg 23.1), «É complicado» (Arg 23.2). Confrontada com todas estas 

dificuldades financeiras, Maria admite que tudo seria mais fácil «se fosse um Doutoramento 

em que os dados não custassem tanto» (Arg 22.8) e dá um exemplo: «Por exemplo, um 

Doutoramento em História que uma pessoa vai fazer uma pesquisa, entra numa 

biblioteca...ou quando muito vai visitar um sítio sobre o qual está a estudar...» (Arg 22.9) – 

para, em seguida, concluir, uma vez mais: «Assim é complicado» (Arg. 22.10). Complicado é 

também terminar o Doutoramento no prazo marcado, pois o tempo escasseia e ela gastou 

um ano e tal «a ver o que é que vai fazer, quem é que vai ser o orientador, qual é que vai ser 

o tema e por aí fora» (Arg 24.2). Mas Maria sabe que o seu futuro depende, em parte, da 

obtenção do grau de doutor, por isso afirma, veementemente: «Tenho que acabar, tenho que 

acabar, mas é complicado (Arg 24.1)».  

Face a este dilema, Maria avança com uma solução que sabe de antemão não ser 

realizável. Ficar só a dar aulas seria a resolução do seu problema, pois ficar só a dar aulas 

significa não fazer investigação, investigação essa que, neste caso, é sinónimo de 

Doutoramento. Na verdade, quando Maria fala da investigação na Faculdade, refere-se a 

duas realidades de distintas. A relação de disjunção que tem como eixo semântico o termo 

investigação opõe os projectos de investigação à investigação associada ao Doutoramento. 

«Trabalhar em projectos de investigação é compensador» (Arg 18.9) - afirma. «Depois 

fazemos uns artigozinhos, escrevemos o nosso nome, dá-nos um certo gozo (Arg 18.10), «e 
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ver os resultados do trabalho que andamos a fazer» (Arg 18.11). Participar nestes projectos 

de investigação é compensador, porque é o que mais se aproxima do tipo de trabalho que 

Maria executava no centro onde trabalhava anteriormente: é realizado em equipa, permite 

ver resultados e dá prazer. Em contrapartida, à investigação como sinónimo de 

Doutoramento estão associados, no discurso narrativo de Maria, os atributos opostos. O 

trabalho em equipa dá lugar ao trabalho individual, aos resultados mais ou menos imediatos 

contrapõem-se os resultados a longo prazo e o gozo é substituído pelo vocábulo complicado. 

Ora, quando Maria constrói o cenário hipotético de ficar só a dar aulas o que ela nos está a 

dizer é que esta opção excluiria a necessidade de fazer o Doutoramento. Como ela «gosta 

do ensino» (Arg 18.13), «se houvesse a possibilidade, se nós tivéssemos a opção de 

escolha entre continuar única e exclusivamente a dar aulas e outros ficarem só na 

investigação, eu optava por ficar só a dar aulas.» (Arg 18.14).  

Ao colocar esta hipótese, Maria está a transferir, para o contexto da Faculdade, o 

modelo de divisão de trabalho que existia no centro onde trabalhava anteriormente – os 

investigadores de um lado, os técnicos de outro – só que, neste caso, os técnicos dão lugar 

aos professores. Mas ficar só a dar aulas permitir-lhe-ia resolver um outro dilema que ela 

exprime nos seguintes termos: «Eu gosto do ensino só que é um bocado frustrante» (Arg 

18.3). Por que razão afirma Maria que o ensino é frustrante? A resposta é simples. Ela 

esforça-se e os alunos não correspondem: «eu esforço-me ao máximo para explicar a 

matéria» (Arg 18.4), «por simplificar o mais possível para que eles compreendam (Act 18.5), 

«eu esforço-me sempre por fazer folhas de apoio, por tirar dúvidas, mas depois chegamos 

ao exame e é o descalabro total» (Arg. 18.8). Mas, se por um lado, Maria se esforça para ser 

boa professora, por outro, ela admite também que na difícil conciliação entre fazer o 

Doutoramento e leccionar, é a componente lectiva que sai prejudicada. «Desleixamo-nos 

entre aspas, um bocadinho nas aulas» (Arg 18.16) - confessa. Por tudo isto, ela optava por 

ficar só a dar aulas e ao fazê-lo «poderia melhorar a forma como dou aulas, estudar mais, 

mudar de matérias, actualizar mais as matérias» (Arg 19.1) e «ter mais disponibilidade para 

tirar dúvidas aos alunos, eventualmente dar mais cadeiras» (Arg 19.2). Em suma, poderia ser 

uma melhor professora que é algo que ela sabe que «será cada vez mais complicado» (Arg 

20.2), porque «depois da pressão do Doutoramento é a pressão de se passar a professor 

agregado» (Arg 20.1).  
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Mas, se por um lado, Maria não sabe o que vai ser a sua vida na Faculdade, por 

outro, isso não a impede de formular os seus projectos, de verbalizar o que será a sua 

situação mais provável: «tentar acabar o Doutoramento o mais depressa possível que é para 

isso que eu tenho andado a lutar, e continuar a dar aulas aqui» (Arg 11.1). 

 

O mundo sócio-profissional de Maria 

A clivagem mais significativa em torno da qual se organiza toda a sua narrativa é a 

que se estabelece entre o lá, que corresponde ao centro onde iniciou a sua actividade 

profissional, e o aqui, a Faculdade onde se encontra actualmente e que opõe dois contextos 

de trabalho radicalmente diferentes. De um lado, está o da investigação aplicada, o mundo 

dos projectos como lhe chamaremos provisoriamente, onde teria ficado se tivesse 

ingressado no quadro. Este é o mundo dos recibos verdes e dos pagamentos anuais, mas é 

também o do trabalho em equipa, da interajuda e do ritmo frenético. É um mundo onde a 

formação pós-graduada não é obrigatória. É, ainda, um mundo onde uns colegas ficaram e 

outros, como ela, saíram. Do outro lado, está o contexto universitário e a disjunção que lhe é 

intrínseca: dar aulas e fazer investigação. Só que a investigação realizada na faculdade 

assume, na narrativa de Maria, duas valências semânticas. Investigação tanto quer dizer 

Doutoramento como trabalhar em projectos, projectos esses em que ela participa com outros 

colegas e que diz ser compensador. Neste caso, o Doutoramento corresponde a uma 

formação pós-graduada que, ao contrário do Mestrado que fez anteriormente, é obrigatória. 

Mas o Doutoramento corresponde também a um trabalho individual, solitário e complicado.  

A situação actual de Maria pode ser sintetizada na seguinte fórmula: dar aulas é frustrante, o 

trabalho em projectos de investigação é compensador, o Doutoramento é complicado. 

Apesar de dar aulas ser frustrante, porque Maria se esforça e os alunos não correspondem, 

se pudesse escolher ficaria só a dar aulas, seria professora a tempo inteiro. Ficar só a dar 

aulas, pressupõe não precisar de fazer o Doutoramento, e surge e como um cenário 

desejável, mas impossível de se realizar. Aliás, na narrativa de Maria é possível descortinar 

três cenários, três perspectivas de vida profissional, aos quais estão associados diferentes 

graus de probabilidade no que respeita à sua concretização. Um desses cenários foi o que 

acabámos de referir. Ficar só a dar aulas seria a situação desejável, mas impossível. Maria 

sabe que não pode apenas dar aulas. Ela sabe que tem de fazer o Doutoramento e que 

depois do Doutoramento é a pressão para passar a professor agregado. Assim como sabe 
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que as pessoas que têm Doutoramento, já têm certos cargos e participam em comissões 

científicas disto e daquilo. O cenário ideal, mas também ele impossível, teria sido ficar no 

centro onde iniciou a sua actividade profissional. Se tivesse passado para o quadro nunca 

teria saído, nem sequer teria pensado em concorrer para outro sítio. Resta-nos o cenário 

desejável e possível que Maria descreve, quando se refere aos projectos futuros: acabar o 

Doutoramento e continuar aqui a dar aulas. Só que a dúvida assalta-a. A certeza com que 

define os seus projectos esfuma-se e a inquietação quanto ao futuro espelha-se numa única 

frase: Vejo-me numa situação que não sei o que vai ser o meu futuro aqui. 
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Figura nº4 
Esquema da narrativa de Maria 
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Mundos sócio-profissionais  e formas identitárias: o mundo dos projectos 

A Berta, a Anália e a Maria partilham o mesmo universo de crenças e de 

significações. O seu mundo sócio-profissional organiza-se em torno da oposição entre duas 

categorias que gozam de um estatuto híbrido quanto à sua filiação lexical. Todas elas opõem 

o emprego que ocupam, ou por que anseiam, às bolsas e aos recibos verdes e, ao fazê-lo, 

apropriam-se de categorias oficiais, transformando-as em categorias naturais, dotadas de 

significações próprias. O emprego é sinónimo de remunerações mais elevadas, de mais 

regalias sociais e de maior segurança. O emprego assume, assim, num primeiro momento, 

uma conotação positiva, mas que o desenrolar das narrativas se encarrega de matizar. Às 

bolsas e aos recibos verdes estão, por sua vez, associados menores rendimentos e uma 

segurança mais reduzida. Quando as bolsas acabam, dizia-nos Anália, os colegas que estão 

nessa situação não sabem o que lhes pode acontecer. No entanto, a dicotomia entre a maior 

segurança dos empregos e a segurança mais reduzida das bolsas e dos recibos verdes 

tende a esbater-se. Ter um emprego não é, afinal, garantia de segurança. Maria, que trocou 

os recibos verdes por um emprego, inquieta-se, porque não sabe o que vai ser o seu futuro. 

Berta, por seu turno, fala-nos das pessoas que têm emprego e que ao fim de três anos se 

vão embora, enquanto ela, que só tem tido bolsas, permanece na mesma instituição desde 

que começou a trabalhar, vai para sete anos. O questionamento da existência de uma 

relação directa entre emprego e segurança surge, assim, como um elemento constitutivo 

deste mundo sócio-profissional. Neste mundo, a segurança não é um valor em si, que possa 

ser definido independentemente dos contextos laborais. Ela é contextualizada e, por isso, 

relativa. Se a relação contratual constitui o eixo semântico que estrutura a oposição entre o 

emprego e os recibos verdes e as bolsas, é em torno da natureza e da organização do 

trabalho que este mundo sócio-profissional adquire autonomia heurística.  

Projecto é a palavra aglutinadora destas narrativas e tem, neste universo simbólico, 

um significado preciso. O projecto não é aqui o resultado de um exercício de projecção no 

futuro nem pertence, por isso, à ordem do desejável. O projecto tem materialidade e faz 

parte do presente, do quotidiano profissional. Neste mundo sócio-profissional, falar de 

projectos é falar de um trabalho que é indissociável da investigação. Trabalho e investigação 

são duas das componentes intrínsecas do exercício profissional às quais acresce uma 
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terceira: a formação pós-graduada. Está, assim, definida a trilogia em torno da qual se 

organiza este mundo sócio-profissional.  

A investigação tem, neste universo simbólico, uma configuração semântica 

específica. Não se trata de uma investigação teórica cujo objectivo é a produção de papers, 

mas sim de uma investigação prática, aplicada e com utilidade social. E, embora o conteúdo 

do trabalho varie em função dos projectos, esta é uma variação que não implica rupturas nas 

áreas de especialização. A continuidade dos objectos de estudo é, por isso, uma outra 

característica deste mundo. Anália trabalha há anos com micro algas; Berta estuda desde 

sempre a idade dos peixes; Maria fazia classificação de imagens de satélite. À continuidade 

associa-se o elevado potencial formador deste tipo de trabalho. Aprende-se muito, é a 

expressão utilizada para falar de um trabalho que tem na investigação a sua razão de ser. A 

simbiose entre o tipo de trabalho que é realizado e a investigação tem efeitos directos sobre 

a forma como este é executado. O cumprimento de objectivos apela ao trabalho conjunto e 

incentiva o trabalho em equipa e a interajuda. Toda a gente tinha de remar para o mesmo 

objectivo, dizia-nos Maria. Por tudo isto, o trabalho surge como um espaço de 

desenvolvimento profissional e de investimento afectivo. Aprende-se muito. Gosta-se muito 

do que se faz. Mas este mundo, que se movimenta em torno de projectos e onde a 

cooperação é o lema, é também um mundo onde a sociabilidade impera e os colegas se 

transformam em amigos. O trabalho é, assim, um território onde os afectos florescem e as 

relações de amizade se constroem.  

A formação pós-graduada tem neste mundo um lugar cativo. Ela é, na verdade, o 

terceiro elemento da trilogia que confere, a este universo sócio-profissional, especificidade 

sociológica. A formação pós-graduada surge aqui investida de um papel que a afasta de uma 

dimensão estritamente instrumental, colocada ao serviço da melhoria do desempenho 

profissional, ou de uma qualquer estratégia de mobilidade profissional e salarial. A formação 

que está presente neste mundo alimenta o trabalho sem, contudo, nele se esgotar. Faz-se 

uma formação avançada não porque se precise ou por exigências de carreira, mas porque 

se tem saudades da escola, se tem saudades das aulas, se quer aprender mais... A relação 

simbiótica entre trabalho e investigação que caracteriza estes contextos profissionais 

estende-se também ao campo da formação. Se a investigação é uma componente intrínseca 

do trabalho realizado, ela é o também da formação escolhida. Por isso, não se escolhe um 

curso de pós-graduação. Opta-se por um Mestrado e faz-se uma tese. E, como existe uma 
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interacção virtuosa entre trabalho, investigação e formação, o Mestrado é parte integrante do 

trabalho que se realiza. Estuda-se aquilo em que se trabalha e trabalha-se sobre aquilo que 

se estuda. Talvez, porque estas dimensões se alimentam mutuamente, e a formação pós-

graduada não é uma “região autónoma”, o Doutoramento é, “naturalmente”, o passo seguinte 

num percurso biográfico orientado por valores expressivos, onde o trabalho e a formação são 

territórios propícios à expressão e realização de si21.  

Não se pense, contudo, que neste mundo sócio-profissional tudo são rosas. Ele é 

atravessado por uma tensão permanente entre as exigências de um trabalho, que tem ritmos 

próprios e objectivos a cumprir, e os condicionalismos impostos pela burocracia. O 

cumprimento de prazos não se compadece nem com os atrasos nos financiamentos nem 

com os procedimentos de uma organização burocrática que exige que se pique o ponto, mas 

não paga horas extraordinárias, que obriga a utilizar dias de férias quando se falta, mas que 

não paga nem o subsídio de férias nem o subsídio de Natal. No entanto, esta tensão entre a 

lógica de projecto e a lógica burocrática não é suficiente para diminuir a atracção que este 

mundo exerce sobre Maria, Berta e Anália. A este mundo, que opõe as bolsas e os recibos 

verdes ao emprego, que se organiza em torno da palavra projecto e da relação virtuosa entre 

trabalho, investigação e formação pós-graduada e que, neste caso, tem uma inscrição 

institucional específica – os Institutos públicos -  chamamos o Mundo dos Projectos.  

O Mundo dos Projectos é um mundo exclusivo onde alguns podem entrar, mas de 

que poucos podem ser membros de pleno direito. Maria entrou, mas teve de sair, e vive na 

nostalgia de um tempo passado onde tudo era diferente. Berta também entrou e há sete 

anos que tudo faz para conquistar o direito a ser membro efectivo. Anália é a única que goza 

do estatuto por que todas anseiam. Só ela foi aceite como membro de pleno direito de um 

mundo a que todas gostariam de pertencer. Mas pertencer a este mundo não é fácil. 

Primeiro, é preciso passar por um período probatório e assumir o estatuto de bolseira ou de 

trabalhadora independente. Depois, é necessário possuir a senha que dá acesso ao estatuto 

de membro. Ser integrada é a senha que abre a última porta. Mas possuir esta senha não 

depende de vontades individuais. Ser integrada significa trocar as bolsas e os recibos verdes 

por um emprego, só que esse é um processo que depende de decisões políticas e 

                                                
21 Esta expressão é utilizada por Canário (2003) quando analisa o trabalho escolar realizado por professores e alunos, mas 
aplica-se igualmente ao trabalho profissional e à formação pós-graduada. Neste mundo quer o trabalho quer a formação são 
fontes de prazer e de criação e são vividos como uma expressão de si. Anália deslumbra-se com as culturas de micro algas. O 
seu trabalho tem uma dimensão lúdica e artística. Com as fotografias que tira no microscópio das micro algas, já montou uma 
exposição. Berta, por seu turno, orgulha-se do trabalho que faz e da “obra” que deixa. Pode olhar para trás e dizer que aquilo foi 
ela que fez. 
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organizacionais. Por isso, Anália foi integrada beneficiando de uma decisão governamental 

destinada a integrar na função pública os trabalhadores independentes. Por isso, Maria viu o 

seu nome excluído da lista de colegas que passariam para o quadro e sob a ameaça do fim 

dos projectos decide sair. Por isso, Berta sonha com uma nova decisão do governo e vai-se 

aguentando. 

Figura nº5 

Esquema síntese do Mundo dos Projectos 
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os colegas adquirem o estatuto de amigos. O Mundo dos Projectos é, por isso, um mundo 

fusional onde os eus individuais se fundem num nós colectivo, que se constrói na partilha de 

afectos e na pertença a um grupo profissional. Este grupo orienta-se, então, pelo 

cumprimento de objectivos comuns, opondo-se a outros antitéticos e dos quais faz questão 

de se distanciar. O Mundo dos Projectos é, em suma, um mundo onde predominam os 

valores expressivos, onde o trabalho e a formação são espaços de realização pessoal.   

 Ao Mundo dos Projectos corresponde uma forma identitária que designamos de 

Projecto22. A transacção biográfica que ela encerra exprime-se na valorização do conteúdo e 

da organização do trabalho e numa identidade para si que se socorre das categorias oficiais 

para se dar a conhecer sem, contudo, nelas se esgotar. Ao mesmo tempo que Maria, Berta e 

Anália se definem através de categorias que emergem do mundo do trabalho - bolseira, 

recibos verdes, técnica superior – elas projectam uma imagem de si como profissionais que 

se realizam no trabalho que fazem. É, precisamente, esta imagem que prevalece e se 

reforça na transacção relacional. A identidade para o outro ganha forma num nós onde o eu 

se dilui e com quem se partilha o mesmo espaço físico, as mesmas condições de trabalho, a 

mesma relação contratual. Trata-se de um nós fusional que se constrói através de um 

sentimento de pertença a um grupo profissional e de diferenciação em relação a outros 

diferentes. A dupla transacção entre a identidade para si e para o outro ganha forma na 

trama da história que nos contam sobre si próprias, na narração justificativa que constroem. 

Justificativa do privilégio de ser membro de pleno direito do mundo dos projectos, como 

acontece com Anália; justificativa da nostalgia de ter abandonado um mundo ao qual se 

queria pertencer, como se verifica com Maria; justificativa de se ir aguentando, vivendo de 

bolsas, como é o caso de Berta; justificativa dos Mestrados que todas frequentaram; 

justificativa, em suma, da atracção que o mundo dos projectos sobre elas exerce.  

                                                
22 Apesar de utilizarmos a mesma designação, a identidade de projecto a que nos referimos não corresponde à identidade de 
projecto de que fala Castells (1997). Este autor (Castells, 1997: 5) define identidade de projecto como aquela que ocorre 
«quando os actores sociais, servindo-se de um qualquer tipo de material cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade 
capaz de redefinir a sua posição na sociedade e de provocar a transformação de toda a estrutura social». O projecto é aqui 
entendido numa perspectiva holística de mudança da sociedade. A identidade de projecto constrói-se, por isso, a partir da 
identificação com um projecto de vida diferente. No nosso caso, o uso do termo projecto, não significa um plano de mudança da 
estrutura social. Ele remete para um modo específico de trabalhar. 
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