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Protocolo da Entrevista a Sofia 

 

§1 Pedia-lhe que me contasse o que lhe aconteceu de importante desde 

que acabou a licenciatura até agora. 

 

Eu acabei em ’96, a licenciatura. Fiz História, variante de Arqueologia. Depois 

decidi fazer as pedagógicas e fiz o 5.º ano. Mas depois não fiz o estágio, pois 

achei que não tinha vocação para professora. 

 

§2 Ai foi? Estão como é que descobriu isso? 

 

No seguimento das pedagógicas, sinceramente. Acho que aquilo não correu 

muito bem, sinceramente. Mas, fiz tudo, fiz o 5º ano. Portanto, fiz tudo logo, 

não parti aquilo. Mas depois, entretanto, estava a fazer um part-time e não me 

dediquei. Tenho consciência que não me dediquei, se calhar, como deveria ser 

as pedagógicas. Então achei que não, que não era aquilo. Portanto, tinha um 

part-time e depois entretanto arranjei um emprego em full-time, o que tornou 

tudo mais complicado, porque era muito complicado vir as aulas… Esse 

emprego foi numa IPSS. Aquilo era uma IPSS e tinha como valência 

deficientes motores. Entretanto, a Assistente Social saiu por problemas 

familiares e convidaram-me. Eu aceitei e estive lá 8 meses. Entretanto o meu 

contrato terminou e eles conseguiram colocar uma Assistente Social e eu 

pensei “vou ter que pensar outra coisa na minha vida, isto não está fácil”. 

Entretanto, depois, ou li ou informei-me ou já não sei… Um dia, cruzei-me com 

alguém que me falou nuns cursos que havia profissionais na área da 

documentação. E decidi informar-me e tive conhecimento da Associação da 

BAD, que é a Associação Portuguesa de Documentação. Então, contactei-os e, 

por sorte, nesse ano ia abrir um curso Técnico-profissional lá, o nono curso 

Técnico profissional. Eu fiz esse curso. Tive a sorte de conseguir entrar nesse 

curso, porque só 3 anos depois é que voltaram a abrir. Portanto, eu tive mesmo 

muita sorte. Portanto, candidatei-me. Pensei que o facto de ser licenciada 

podia ser uma complicação, pois eles pediam como habilitações mínimas o 

11.º ano e eu tinha a licenciatura. Felizmente aceitaram-me. Aceitaram-me. Eu 
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fiz aquilo e tive boas notas e, entretanto, quando acabei… Aquilo foram 7, 8 

meses, creio eu,  tempo inteiro. Terminei, quando no final desse curso era fazer 

um estágio. Fiz um estágio profissional para concluir o curso aqui no ISCTE. 

Foram poucas horas. Aquilo foram 120 horas ou uma coisa assim. Entretanto 

convidaram-me se eu queria ir trabalhar para a Faculdade de Direito da 

universidade Nova de Lisboa. Era o 1.º ano que eles estavam a arrancar com o 

curso do Direito… Claro que sim, disse logo que sim o mais possível. Estive lá 

pouco tempo. Estive lá 3 meses. 

 

§3 A trabalhar na área da documentação? 

 

Na área da documentação sim. Ai sempre na área da documentação. Três 

meses. Entretanto, surgiu uma vaga na Escola Superior de Saúde de Alcoitão, 

que era mais perto da minha casa. E como era contrato, não era… Porque eu 

na Faculdade de Direito estava com avença, decidi “ok!”. Porque eu entretanto 

já tinha uns anos. Era preciso estabilizar de alguma maneira. Ok! Então decidi 

e fui para lá. Entretanto, nesse ano que fui para lá, eu decidi fazer as Ciências 

Documentais, a Pós-Graduação, que fiz. Fiz. Estava a trabalhar lá em Alcoitão 

e ao mesmo tempo a fazer as Ciências documentais. Fiz as Ciências 

Documentais e passado uns meses sai de Alcoitão. O meu percurso é assim. 

 

§4 E saiu de Alcoitão porquê? 

 

Porque em termos de condições profissionais, eu acho que estava a morrer. 

Não podia evoluir e achei que precisava mesmo de dar uma volta qualquer na 

minha carreira, mas sempre na área da documentação. E candidatei-me ao 

sítio em que estou hoje, que é uma empresa de auditoria e consultoria, e 

pronto. 

 

§5 E faz o quê? 

 

Estou no centro de documentação da empresa. Eles já tinham um bibliotecário 

e, na altura, eles colocaram um anúncio na BAD, da qual eu sou sócia, e eles 

mandam periodicamente para casa os recrutamentos que as instituições 
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pedem. Então decidi arriscar e mandei currículo mesmo só naquela tipo ver se 

pegava. Pegou e estou lá. 

 

§6 E faz o quê? 

 

Exactamente o quê? Faço todo o tratamento documental do centro de 

documentação em colaboração com a minha colega. Ela coordena o serviço. 

Portanto, desde a catalogação, indexação, a classificação, a inserção dos 

dados na base. Faço também a difusão colectiva da informação, ou seja, 

definimos um perfil de utilizador. Definimos um perfil de utilizador que nos pede 

determinada documentação numa determinada área e de acordo com a 

documentação que nos vai chegando ou de acordo com aquilo que nós vamos 

pesquisando na base de dados vemos o que pode ter interesse a esses 

utilizadores e fazemos-lhe chegar imediatamente essa informação. 

 

§7 Disse-me há pouco que em Alcoitão estava a estagnar 

profissionalmente, isso era o quê? Qual era o problema? 

 

Ou seja, é assim… É mais ou menos o que se passa agora, também…Eu 

estava como técnica superior. Era responsável por um serviço que estava mais 

ou menos assim no top. Acho que é mais ou menos aquilo que as pessoas 

querem. Estava perto de casa, tinha todas as vantagens e mais algumas. Só 

que… Profissionalmente porquê? Eu sentia que eu só cresceria aquilo que eu 

própria crescesse. Portanto, não haveria nada, digamos assim, da instituição, 

dos utilizadores, da própria escola que, digamos, que pudesse projectar-me 

mais profissionalmente. Ou seja, se eu decidisse apostar e trabalhar muito, 

muito, eu iria valorizar-me, mas isso não me era pedido. Está a perceber? Isso 

não me era pedido. Portanto… Ou seja, eu estava a procura de lenha para me 

queimar. Acho que é um bocado assim. Tipo, eu estava à procura de ter um 

estímulo diferente. Profissionalmente, eu acho que estava a procura de um 

estímulo diferente. Quando eu lá cheguei, aquilo era um depósito de livros, se 

quiser… uma amalgama de livros minimamente arrumados e eu decidi “ok!, 

vou limpar tudo e vou mudar tudo”. E mudei tudo desde as cotas, a 

classificação, fiz a requisição da base, fiz o pedido do novo software. Decidi dar 
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uma dinâmica diferente a Biblioteca. Entretanto, por sorte, foi uma colega 

minha para lá, que era técnica profissional que era óptima, que era mesmo 

excelente. Ela era aqui da Biblioteca Nacional. Também se fartou estar lá e 

também saiu. Mas era óptima, a sério. Formamos, felizmente uma boa equipa. 

Apesar de sermos apenas duas pessoas, acho que conseguimos dar uma 

dinâmica diferente e a biblioteca tornou-se, dentro do possível, um pólo 

atractivo na escola e com validade, que era coisa que não tinha. Ou seja, 

quando nós chegamos lá, sobretudo quando eu cheguei lá, as pessoas iam, 

consultavam a biblioteca… porque existe outra biblioteca no Hospital do 

Alcoitão… Os alunos saíam da escola para irem a outra biblioteca. Ou seja, a 

biblioteca da escola não estava a dar resposta. Entretanto, tudo isto foi 

alterado. O senhor da biblioteca do hospital deixou de ter utilizadores ou 

passou a ter muito poucos utilizadores…E nós conquistámos o público que 

deveríamos ter tido, que deveríamos ter tido desde sempre. Mas depois lá está, 

eu achava que ali já tinha feito um trabalho valido e que tinha utilidade. 

Lançamos vários inquéritos e as coisas estavam a correr bem. Mas, sei lá… 

Mesmo ao nível da logística, era uma das coisas que me irritava solenemente, 

é que eles não… O equipamento era péssimo… Se visse as mesas onde eles 

trabalhavam, as cadeiras onde eles se sentavam… Tipo havia dois 

computadores de pesquisa caquécticos, velhíssimos sem acesso à internet. 

Era impensável, sem um posto de acesso à Internet… Estamos a falar de uma 

Escola Superior, quer dizer, achei que não estava para aquilo. E falava várias 

vezes, tipo propus, apresentei no caderno de encargos portanto, com novo 

mobiliário. Pelo menos que o espaço pudesse ficar minimamente agradável e 

dar alguma comodidade as pessoas. Já que eles pagavam uma propina tão 

alta, o mínimo era que pudessem ter algumas condições. A renovação da 

bibliografia também, porque quando eu cheguei quase não havia livros 

nenhuns novos. Consegui desbloquear, digamos assim, um orçamento para a 

biblioteca, para aquisição de livros. É isso, agora olhando para traz, agora 

percebo que sim, que fiz um bom trabalho. E pronto… Agora, olhando para 

aquilo que estou a fazer actualmente, acho que fiz um muito melhor trabalho do 

que faço aqui. Também porque acho que o tipo de utilizadores era muito mais 

estimulante lá do que aqui. Aqui são advogados, economistas, gestores. Mas 

são coisas muito… É diferente. O tipo de utilizadores são pessoas que 
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procuram outro tipo de informação e depois não é só isso… Enquanto eu lá 

sentia que o meu trabalho era valido, porque era fundamental que eles 

pudessem obter determinado tipo de informação… Aqui também é, mas é 

diferente. O estímulo, o feedback dos alunos, acho que é especial 

comparativamente com o outro público. Aqui tenho todo o tipo de condições. 

Por exemplo, do ponto de vista logístico tenho uma secretária óptima, acesso a 

Internet rapidíssimo, servidor, tudo… Mas depois, acho que falta o outro lado. 

Acho que o lado humano, digamos assim, o lado mesmo… Aqui a nossa 

função é muito suporte. Aliás tudo o que não é auditor e consultor é suporte. 

Trabalhamos, no fundo, para que eles consigam fazer o trabalho deles e 

satisfazer as necessidades dos clientes. Nós temos um papel mínimo aqui. É 

importante mas não é decisivo, digamos assim. Às vezes chega-nos esse 

feedback. Para quem gosta de trabalhar, não é muito positivo… A pessoa 

sente que empenha-se e que pode dar o seu melhor, mas lá está, isso não é 

valorizado de uma forma aberta. E todos nós gostamos de sentir algum 

estímulo. Acho que é basicamente o que se passa. Se calhar daí… Eu acho 

que estou a chegar aquela fase que 3 anos é o meu limite. 

 

Isso são ciclos de 3 anos? 

 

Tem sido. 

 

§8 Que giro! 

 

Não, não é giro. Não é giro porque me apetecia, de certa maneira, tipo 

chegar… Não sei se isso me vai acontecer ou não. Não sei se isso acontece 

com a maior parte das pessoas, mas eu gostava, pelo menos, de sentir que 

estou… Quer dizer, para sair é mesmo tipo… Tem que vir mesmo aquela 

proposta xpto que me vai alterar completamente a cabeça e ok! vou atrás do  

sonho. Mas não… 

 

§9 Não é isso que lhe acontece? 
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Até agora não. Apesar de gostar daquilo que faço. Em termos do meu trabalho, 

eu gosto daquilo que faço. Eu acho que aqui, provavelmente… Na escola, eu 

gostava do trabalho e gostava dos utilizadores, mas acho que o problema foi a 

direcção da escola não querer saber da biblioteca também. Quando chegava a 

hora de tratar, de chegar junto deles e dizer “olhe, eu preciso disto.”  “É pá, 

espere lá ai, é que ai já envolve verbas e sabe como é. A biblioteca não pode 

dar muita despesa porque nós precisamos de mandar o dinheiro para os 

professores e depois precisamos de fazer as obras ali na secretaria e depois é 

o material informático.”  E eu dizia “então a biblioteca parece não ser da escola, 

os aluno precisam de estudar, precisam de material, precisam de ter algumas 

condições de logística, de apoio.”  “Pois é, mas isso não é prioritário.” Tanto 

que não é prioritário, que eu sei hoje que fizeram as obras em todo o edifício, 

excepto na biblioteca, por seu muito caro. Não é normal, não é normal. Eles 

mexeram em tudo. A escola foi toda mexida, o gabinete dos professores, a sala 

dos alunos, o próprio bar, o sítio da reprografia, menos na biblioteca. Não é 

normal. É muito estranho. É muito estranho. E, as tantas, eu pensei “será que 

isto é alguma coisa pessoal?” Mas não era. Acho que é mesmo tipo… Aquilo 

era uma escola da Santa Casa e estavam sempre a dizer “a escola dá prejuízo, 

dá prejuízo”, apesar deles pagarem propinas elevadíssimas... Achavam que a 

escola dava prejuízo e, se calhar, mexer na biblioteca… 

 

§10 E você saiu por causa disso?  

Já estava de saco cheio, mesmo. Achei que, ok! a oportunidade pode não ser 

nada de melhor. E não foi. Hoje eu tenho consciência que não foi. 

 

§11 Mas não foi porquê?  

Em termos de dinheiro também não foi grande… Mas lá está, eu não sai pelo 

dinheiro. Aliás, eu tenho consciência que se sair do sitio onde estou irei sempre 

ganhar menos, em qualquer sitio. 

 

§12 Porquê? 

 

Porque sim. Porque, neste momento, eu estou como… Digamos que o meu 

ordenado equivale a um técnico superior de primeira e para onde quer que eu 
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vá… As empresas privadas não apostam na área da documentação, quer 

dizer, acham que as pessoas arrumam os livros e que não precisam de ter uma 

formação especifica. Pós-graduação, o que é que é isso? Não vale a pena. 

Uma pessoa arruma os livros, põe aquilo tudo por ordem e fica tudo direitinho. 

Portanto, não têm essa sensibilidade. Não há mercado, digamos assim, no 

privado para nós, que poderia ser quem pagasse melhor, que é o que se 

passa. Mas outras empresas que eu sei, da mesma área da minha, nem 

sequer apostam nisso. São grandes empresas que têm mercado e que não 

apostam. Não estão muito despertas para essa necessidade. Portanto, a sair 

dali será para o público. Público é sempre ganhar menos, porque vou para a 

base da carreira. É sempre andar para trás, em termos de vencimento. Mas, 

como acho que também o dinheiro não é tudo… É importante, ajuda, ajuda... 

Eu também não sou doida. Mas não é tudo e, nesta altura, acho que estimulo 

profissional é muito mais importante. 

 

§13 Porquê? 

 

Porque trabalhamos e o cheque só cai no final do mês e depois é sempre a 

gastar. Portanto, precisamos mesmo de sentir um estimulo todos os dias para ir 

trabalhar para voltar e depois o poder fazer qualquer coisa em condições. 

 

§14 Mas isso quer dizer que está à procura de um outro emprego? 

 

Estou. Estou, dentro da área da documentação, sim. Pois a minha licenciatura 

é Arqueologia. 

 

§15 A documentação foi uma reviravolta do ponto de vista de carreira, 

não é? 

 

Teve que ser. 

 

Mas porquê? 

 

Ai foi o lado prático. 
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Como assim? 

 

Ai foi porque precisava de comer. Foi mesmo, ai foi o lado prático. Precisava de 

ter um emprego. 

 

§16 Mas você tentou arranjar alguma coisa na História, com a sua 

licenciatura? 

 

A fazer o quê? 

 

Não sei, pergunto. 

 

Isto é péssimo. Posso tentar um termo de comparação com o meu marido. O 

meu marido é licenciado em História, com mestrado em Descobrimentos. Está 

a ponderar fazer o doutoramento e é assistente administrativo na Câmara de 

Loures. Entrou em Outubro e até lá era funcionário da FNAC. Temos outros 

colegas de História também assim. É péssimo. Isto é responder indirectamente, 

mas é um pouco assim e Arqueologia não é melhor. Vê-se, conta-se pelos 

dedos. Eu vejo, pois tenho oportunidade de ver a 3.ª série… Portanto, vê-se os 

anúncios que abrem para técnicos superiores de história. Não abrem. Abrem 

dois por ano. É muito complicado. A dar aulas, seria tipo hoje dar aulas aqui, 

amanhã dar aulas ali. Isso seria muito complicado. É complicado. A pessoa 

compromete-se com determinadas coisas e depois não percebe muito bem 

como é que faz face as despesas. Não pode. É complicado. 

 

§17 Mas a questão da documentação surgiu como? 

 

A questão da documentação foi mesmo uma necessidade de trabalhar e surgiu 

por acaso, mesmo. Porque, durante a licenciatura, nunca se pôs sequer. Surgiu 

mesmo por acaso. Acho que foi mesmo um acaso… E depois foi realmente o 

facto de conseguir colocação no curso técnico profissional, começar a 

trabalhar, fazer um trabalho muito mais prático… E depois pensei “já que tenho 

licenciatura, por que não fazer as Ciências Documentais e poder vir a ter…” sei 
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lá, umas funções mais de coordenação, se calhar, do que execução, apesar de 

fazer também… Na maior parte das bibliotecas, quem coordena executa 

também. Portanto, isso do mandar fazer, já era. Portanto, era um pouco 

aproveitar, digamos assim, o meu passado em termos de licenciatura. Porque a 

vantagem, por exemplo, desta especialização é exactamente isso, é que a 

pessoa pode faze-la em qualquer área. Uma pessoa de uma outra área 

qualquer, não tem que ser obrigatoriamente da área das letras. Se calhar, o 

desejo da OTEC é que não seja, porque há muita gente de Letras a fugir para 

… a procurar este tipo de especialização, exactamente porque, não encontra 

trabalho, se calhar, na sua licenciatura de base. Há muita gente de História, 

muita, muita, muita gente de História. Muita gente. 

 

§18 Então e a pós-graduação? 

A pós-graduação é assim, para já, nunca me poderia candidatar a um concurso 

público, na área da documentação, como técnica superior se não tivesse a pós-

graduação. A outra era um técnico profissional e é uma carreira à parte. Não é 

dentro do generalista. A vantagem, mais uma das vantagens digamos assim, é 

o facto de não entrar como estagiária. O facto de ter feito essa especialização 

que são dois anos, não é necessário que a pessoa entre, como a maioria dos 

técnicos superiores que fazem o estágio. Têm um ano de estágio e depois 

então têm que apresentar o trabalho para poderem ingressar no quadro. Aqui, 

portanto, a pessoa, pelo facto de ter feito essa especialização, dá-lhe acesso 

directo, não passa pelo período de estágio. Foi importante. Mas posso-lhe dizer 

que também foi muito importante fazer o Técnico – Profissional. Ter a outra 

complementaridade. Eu acho que isso foi muito importante.  

 

§19 O que é que é essa outra complementaridade? 

 

A parte prática. Mesmo a parte prática, a parte executiva. Não é que não tenha 

teoria. Tem teoria, mas é mais o saber fazer, o saber dar resposta. Acho que 

foi importante poder conciliar essas duas coisas, aliar a parte mais teórica, 

mais pensante das Ciências Documentais, à outra parte, ao executar… E, 

sobretudo, ter a vantagem de estar a trabalhar no terreno e poder aplicar os 

conhecimentos. 
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§20 Porque você quando fez a Pós-Graduação já estava a trabalhar. 

 

Já estava a trabalhar sim. Fiz sempre a trabalhar. Eu acho que é mais positivo, 

porque surgem mais dúvidas. Eu acho que enriquece mais as aulas também. 

Trazem a experiência e torna as aulas mais enriquecedoras e do ponto de vista 

profissional é também mais enriquecedor porque acabamos também por trazer 

os conhecimentos das aulas. Eu acho que nunca fiz tanta coisa na biblioteca 

como no período em que estive a fazer as Ciências documentais. Sei lá, lançar 

inquéritos, porque aprendi a fazer… Há uma série de coisas que, se calhar, 

chegaria lá muito mais tarde porque provavelmente a experiência me diria isso 

e assim foi mais fácil. Foi muito mais fácil ter o terreno ali a mão de semear 

para poder aplicar. 

 

§21 Você gostou logo ou aprendeu a gostar as Ciências Documentais? 

Porque isso, para todos os efeitos, é uma reviravolta. Você foi para 

História porque gostava? 

 

Fui. Fui para História porque gostava e gostei imenso da licenciatura, mas 

gostei sobretudo da experiência de campo na Arqueologia. Gostei. Gostei 

imenso. As Ciências Documentais, como lhe disse, acho que foi mesmo… 

Acho que entrei nas Ciências Documentais, quer dizer, na área da 

documentação por uma questão de pragmatismo e depois descobri que 

gostava. Mas, se calhar, foi importante o meu início de carreira. Se calhar 

trabalhei em sítios que me permitiram gostar, não sei. As vezes a pessoa faz 

uma aprendizagem, aparentemente interessante mas depois, se calhar, não 

tem muita sorte nos sítios onde vai desempenhar essas funções. E nós somos 

um conjunto de coisinhas… Quer dizer, isto não é só emprego, é verdade. 

Tudo é importante para a harmonia para o sentir bem, para gostar e, se calhar, 

para ir mais longe e para aprofundar conhecimentos. Tudo isso é importante. 

 

§22 Portanto não está arrependida? 
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Não. Ah! não, não estou. A sério. Gostei de Arqueologia. Enquanto fiz o curso 

gostei, depois não posso dizer porque lá está, como nunca mais voltei a 

trabalhar em Arqueologia. Acho que é muito, muito limitada a minha 

experiência no mundo da Arqueologia. Eram as escavações de Verão. Escavei 

sempre ao longo dos anos do curso, portanto, durante os 4 anos, escavei 

sempre. Todos os verões escavava, mas digamos assim, ter mesmo um 

trabalho de Arqueologia, nunca tive. Não tenho muito esse termo de 

comparação. Mas não estou arrependida. No caso da documentação não estou 

arrependida, mesmo. 

 

§23 Então vamos voltar outra vez para o presente. O seu emprego como é 

que é? É a contrato, a recibos verdes? 

 

Efectiva no quadro. Eu sou aquela doida que estou a tentar sair para um 

contrato, percebe? 

 

§24 Você está mesmo a tentar sair ou está…? 

 

Estou. Sabe o que é mandar currículos? Estou nessa fase já. Portanto, estou. 

Obviamente que estou. Agora é assim, isso depois traz coisas boas e coisas 

más. Quem analisa o meu percurso pensa assim: bem, está tipa das duas uma, 

ou realmente gosta mesmo de fazer coisas novas e gosta mesmo de aprender 

mais e está atrás de mais experiências profissionais e de alargar o seu leque 

de conhecimentos profissionais, ou então está sempre a saltar de empregos, 

não aguenta nada. Isso depois joga como um pau de dois bicos. Quer dizer, é 

uma faca de dois gumes. Isto fica ao critério de quem quiser analisar. 

 

§25 Mas está a mandar currículos para onde? Para que tipo de 

instituições? 

 

Eu, muito sinceramente, confessando mesmo muito sinceramente, eu não 

gostaria de voltar a ter uma experiência na mesma área onde estou agora. Não 

gostava. 

 



 12 

Da consultoria? 

 

Sim. Não é de todo o tipo de trabalho que me interesse. Não é. Sinceramente, 

não é o tipo de trabalho que me estimule ou que sinta… 

 

§26 Você ainda não me explicou bem isso...  

 

Pois… provavelmente, porque as solicitações deles é sempre dentro da mesma 

coisa. É pouco estimulante. É muito rotineiro. E porque, eu acho que também 

eles próprios põem poucas questões, está a ver? É o tipo de utilizadores… Por 

exemplo, o que é que eles pedem na maioria das vezes “olhe, preciso do 

Decreto-Lei 24/2003 e quero saber que actualizações é que ele teve.” Ok! e… 

não chega., não é. Quer dizer, tipo eles chegam e olham e vêem esta revista. 

Está mesmo muito bem. Eu depois não sou aquele tipo de pessoa que… Não 

sou muito chata. Não digo “tem que preencher ficha. Tem que assinar isso”, 

“olhe, veja lá, já está atrasado com o livro. Tem que entregar.” Não sou, não 

sou assim. Acho que basicamente tem a ver com… Provavelmente a 

documentação não é de todo a mais interessante. Provavelmente, não sei. 

Penso que tem um bocado a ver… Eu acho que tem um bocado a ver com as 

solicitações, não é? O tipo de solicitações que eles fazem não… Eu não 

consigo perceber, digamos assim… Eu sei que aquilo é importante para o 

trabalho deles, mas como eu não vejo o resultado final do trabalho deles… Se 

calhar deve ser isso, como eu não vejo o resultado final do trabalho deles, eu 

não sei até que ponto é que eu contribui ou não contribui para aquilo ser 

decisivo. Se calhar é isso. Se calhar é um pouco o factor… 

 

§27 Mas você na escola também não vê... Também não vê o trabalho final 

dos meninos e das meninas.  

A questão é que via. O resultado final acabava por ir parar a biblioteca. Eles 

faziam tipo uma monografia, no final do curso, e essa monografia depois era 

classificada e de acordo com a classificação iria engrossar ou não o espolio da 

biblioteca. E, na maior parte das vezes, eram boas notas e acabavam por ficar 

lá as monografias. Mas era diferente. Era diferente, sei lá… Porque também lá 

está, durante o dia uma pessoa tinha não sei quantas solicitações de “olhe 
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preciso de fazer uma pesquisa para não sei o quê”; “quando é que acha que 

me pode arranjar isso”. Nós fazíamos a pesquisa e depois dizíamos passe 

amanhã, passe a tarde… Era diferente, havia muito mais dinâmica. Ali não. Eu 

posso passar tipo um dia inteiro a ver se um Decreto-Lei teve ou não 

alterações. Quer dizer, não é muito estimulante. Depois, ali trabalho sozinha. 

Eu odeio trabalhar sozinha. Trabalho sozinha ali. Depois o espaço... Nem 

sequer é um sitio onde as pessoas vão com frequência porque estamos lá 

enfiados… Eu estou enfiada num canto e depois todos os meus utilizadores 

estão lá na outra ponte. Nem sequer do ponto de vista de proximidade, nem 

sequer isso existe. Depois, supostamente, nós deveríamos trabalhar para a 

empresa na totalidade, mas isso também não acontece. Nós acabamos por 

trabalhar só para um grupo de pessoas que é aquele grupo de pessoas que 

está ali naquele piso. A minha colega que foi contratada antes de mim, foi 

contratada para dar apoio aquele grupo de pessoas. Mas depois, não sei como, 

foi lá parar outra bibliotecária. Essa outra bibliotecária acabou por sair e então 

a minha colega achou que precisava de outra pessoa para ajudar e depois 

daí… Eu acho que, muito sinceramente, não era nada necessário mais outra 

bibliotecária. Eu acho que um técnico profissional, desde que fosse certinho, 

organizado, trabalhador, acho que chegava, sobre orientação de um técnico 

superior. Nós, neste momento, estamos partidos. Eu estou no Saldanha e a 

minha outra colega com uma outra colega, a auxiliar, está nas Amoreiras. Nós 

vamo-nos juntar e vamos ficar as 3 ali. Eu penso que o tipo de trabalho… Muito 

sinceramente é isso também, eu acho que o tipo de trabalho que eu faço 

poderia perfeitamente, não sei se perfeitamente, mas poderia ser bem 

executado por um técnico profissional sobre orientação de um técnico superior. 

Acho que o tipo de necessidades dos utilizadores não justifica ter dois técnicos 

superiores. A não ser que haja um projecto… Mas como esse projecto também 

nunca se viu nem nunca avançou para lado nenhum… É assim. 

 

§28 E agora está a mandar os currículos para…? Já que disse que não 

queria mais multinacionais 

Pois, porque provavelmente hão-de ser o mesmo tipo de necessidades. 

Provavelmente o mesmo tipo de utilizadores e penso que os pedidos não hão-

de variar assim tanto. Lá está, e a biblioteca acaba sempre por ter um papel de 
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parente muito, muito, muito pobre… E, se calhar, eu gosto de protagonismo. 

Não sei. É assim… Lá está, é assim. Eu gosto de apresentar um trabalho 

valido, bom, mas gosto… Não sou eu, é tipo… Lá está, também não sinto que 

faça algum sentido uma biblioteca ter uma pessoa só, quer dizer, era suposto 

haver uma equipa de trabalho. Portanto, é suposto aquele departamentozinho, 

por mais pequeno que ele seja, ter alguma visibilidade. Eu não me importava 

nada de voltar a biblioteca universitária, mas… Gostava, gostava imenso de 

trabalhar na Gulbenkian, por exemplo. Porquê? Ai tem a ver com a 

documentação, porque é uma documentação que tem mais a ver com a minha 

área de base, com a área de História. Claro que gostava de trabalhar numa 

entidade que estivesse ligada de certa maneira a cultura, não é? Mas é difícil e 

como é muito difícil, estou a mandar para bibliotecas públicas, basicamente 

para as bibliotecas públicas. Ai talvez porque o público é extremamente 

ecléctico e lá está, é o serviço. Aquela biblioteca é o serviço e não é o suporte 

disto ou daquilo, é o serviço. Portanto, é assim, têm que olhar para ali, não há 

nada a fazer. A Câmara, o Vereador têm que estar atentos, não é só cortar as 

fitas. Aquilo são os munícipes todos lá, portanto, têm que ter algum cuidado 

com aquele equipamento, não pode ser parente pobre, mesmo que seja, é 

menos pobre, eu acho. Se calhar, poderia ser um desafio interessante. Eu acho 

giro… Eu fiz um estágio, durante a pós-graduação. Fiz um estágio na biblioteca 

de Oeiras e foi engraçado. Tive pena do tipo de estágio que foi não ser bem 

aquilo que eu pretendia, mas… 

 

§29 Porquê? 

 

Porque foi um inquérito. Portanto, acabei por não ter assim um contacto com o 

tipo de trabalho e com o tipo de actividades que eles põem em prática na 

biblioteca. Acabou por ser um inquérito, mas pronto… Deu para sentir que é 

diferente, que é uma dinâmica completamente diferente. Depois há realmente 

uma equipa, as pessoas estão distribuídas por actividades, falam entre elas… 

Eu acho que corria bem por isso, não era cada um a trabalhar para o seu lado. 

Apesar de haver uma pessoa que coordenava, havia autonomia por sectores e 

acho que isso também acaba por ser interessante. Depois como todas as 

pessoas eram daquela área… Não eram todas daquela área, mas toda a gente 
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trabalhava para aquele objectivo. A troca de experiência é extremamente 

enriquecedora, porque, ok! tinha os bibliotecários, tinha os técnicos 

profissionais, mas depois também tinha o animador cultural, também tinha a 

educadora de infância, também, tinha o psicólogo. Eu acho que isso acaba por 

ser enriquecedor. Pronto, não é tudo do mesmo. Porque na vida é mesmo 

assim, eu não me dou só com bibliotecários. Quer dizer, acho que é um bocado 

isso, as pessoas são diversificadas nos seus contactos, portanto, é normal que 

em termos de trabalho isso também cada vez mais tenda a acontecer, não é? 

É impensável que as coisas sejam estanques, que os bibliotecários só 

trabalhem com os bibliotecários e que os informáticos só trabalhem com os 

informáticos. Isso não faz sentido nenhum. Até pode acontecer assim, mas 

acho que, se calhar, será muito melhor se toda a gente trabalhar com toda a 

gente. Com as suas diversas autonomias, mas toda a gente a falar com toda a 

gente.  Eu confesso, eu estou naquela fase do desespero.  

 

§30 Está?  

Estou. É horrível de se dizer… Quer dizer, porque é assim, eu não ganho mal, 

não é? Estou no quadro e estou em Lisboa e quero sair. Já não aguento muito 

mais. Bem, há outra possibilidade.  A outra possibilidade é tipo: se permanecer 

ali dentro, vou sair daquele departamento. Tenho que sair daquele 

departamento, porque se eu continuar ali saio mesmo. Tenho mesmo que sair 

dali. Se não, a outra possibilidade é permanecer ali dentro noutro departamento 

com outra equipa. 

 

§31 E tem possibilidade? 

 

Já falei com o Director do outro departamento e eles estão assim tipo a ver 

porque, entretanto, agora houve mais uma fusão… vamos ver. As coisas estão 

no limbo, não se percebe muito bem para onde é que se caminha. Mas, o facto 

de lá estar há 3 anos deve contar alguma coisa. Sim deve contar alguma coisa. 

As pessoas não falam mal do meu trabalho nem falam mal de mim, o que é 

bom. Pode ser uma mais valia também. Mas, não sei, depende. Mas eu 

gostava, pelo menos. E quem sabe, se mudar de departamento não mude de 



 16 

área totalmente. Bem, mudo de área, se mudar de departamento mudo de 

área, mas se enveredo por uma outra área profissional. 

 

§32 Como por exemplo? 

 

O meu contacto foi no marketing. Portanto, a sair dali, eu gostaria de ter uma 

experiência no marketing. 

 

Mas a fazer o quê? 

 

Qualquer coisa. Desde os eventos à parte… Eles estão a pensar tipo lançar um 

produto na área do knowledge, portanto, dos conhecimentos… Ele falou-me 

assim muito superficialmente nisso “estou a pensar…”, está a perceber? 

portanto, tudo o que aparecer… 

 

§33 Portanto, admite inclusivamente uma mudança de actividade 

profissional. 

 

Por que não? Se for um desafio, se for interessante, por que não? Eu acho que 

parada é morrer. Isto eu acho. Claro que sim, por que não? Desde que seja… 

Eu nunca imaginei que viesse trabalhar na área da documentação, portanto, 

não necessariamente. Não, claro que não. Se for um desafio interessante e se 

me sentir tão bem numa outra área como me sinto na que estou, não terei 

problemas. Aliás, até porque eu acho que uma não exclui a outra, 

necessariamente. Eu penso que, se calhar, nós na área da documentação até 

poderíamos lucrar, entre ásperas, com alguns conhecimentos de marketing. 

Porque, realmente, nós divulgamos tão pouco a nossa profissão e ela é ainda 

tão vista como aquelas senhoras de óculos, carrapito, que são umas 

antipáticas e que nos olham de lado sempre que a gente chega com o livro 

atrasado e dizem logo “vai ficar sei lá quanto tempo sem poder requisitar” ou 

então “vai ter que pagar uma multa.” Quer dizer, apesar de hoje em dia as 

coisas já estão muito diferentes, muito melhor. Eu penso que, por exemplo, no 

caso das bibliotecas públicas, acho que foram decisivas em termos de 

mudança de imagem. E em termos de mudança de atitude. Há imensa gente 
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nova a chegar ao mercado de trabalho. Os edifícios hoje são lindíssimos. Eu 

acho que tudo isso acaba por atrair outro género de profissionais e outro 

género de públicos. Portanto, acho que caminha por ai. Eu acho que o 

marketing não exclui, não exclui necessariamente, a documentação e vice-

versa. Portanto, se tivesse que pensar em fazer uma especialização em 

marketing, não teria qualquer problema. 

 

§34 Mas o que é que gostava mais, gostava de sair ou gostava de ficar lá 

e ir para outro departamento? 

 

Do ponto de vista pragmático, dava-me mais jeito ficar lá, convenhamos. Pois 

convenhamos, que me dava mais jeito ficar lá.  Mas se for para continuar na 

biblioteca... Penso que isso não vai acontecer, a não ser que não surja 

nenhuma hipótese. Pode não acontecer, mas se continuar a tentar penso que 

mais cedo ou mais tarde… Poderá não ser, se calhar, a melhor hipótese,  

poderá não ser. É assim, eu sei que ninguém me vai oferecer um quadro em 

sítio nenhum. Pode ser complicado, posso correr riscos como correm alguns 

colegas meus que é ficar a contrato indefinidamente ou a avença 

indefinidamente. Pode acontecer... Claro que de X em X meses a pessoa 

morre um bocadinho, tem uns ataques de pânico. 

 

§35 Você já passou por uma situação assim e decidiu mudar, não foi?  

 

Pois, mas ai, eu que precipitei-me. Porque se eu não me tivesse precipitado 

naquela altura, eu hoje, se calhar… E eu gostava de estar lá. Se eu não me 

tivesse precipitado, eu hoje estaria na função pública, na biblioteca, 

provavelmente a coordenar aquela biblioteca, encantada da vida e a fazer uma 

coisa que gostava. Mas, adivinhar é proibido. E, na altura, lá está, era um 

pouco o que se passa agora, havia uma precariedade grande, não havia um 

quadro. A Faculdade de Direito nem sequer existia, enquanto edifício, estava a 

funcionar dentro da de Economia. Portanto, era assim tudo muito precário e na 

função pública, às vezes, as coisas levam o seu tempo. São anos, anos e anos 

e anos. E acho que ai foi mesmo, tipo surgiu a oportunidade de um contrato, 

surgiu a oportunidade de um contrato e como ali a situação era… E depois 
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também lá está, era um pouco diferente. Eu não estava sozinha. Éramos 3 

pessoas nas mesmas circunstâncias. A força das circunstâncias também não 

foi a melhor. Éramos 3 pessoas que estávamos exactamente no mesmo pé de 

igualdade, com a vantagem delas as duas estarem já a fazer as Ciências 

Documentais e eu não. Eu acho que ai foi mesmo, mais uma vez o 

pragmatismo. Eu pensei “não, isso pode acontecer como também pode não 

acontecer, mas também se acontecer elas têm prioridade sobre mim”, quer 

dizer, não vão abrir 3 lugares no quadro de técnicos superiores. E ali era tipo 

uma entrada no quadro. Não, um contrato e depois eventualmente a 

possibilidade de ir para o quadro. E foi o que aconteceu. Realmente aquilo que 

eu imaginei que iria acontecer, aconteceu.  

 

§36 Mas aconteceu para todas as que lá estavam ou só …? 

 

Pois, é que depois, entretanto, uma das outras pessoas que lá estava saiu. Foi 

para um contrato para uma outra biblioteca e a pessoa que se deixou estar, sim 

aconteceu, ficou no quadro e ficou como coordenadora da biblioteca e 

entretanto já saiu. Transferiu-se internamente, mudou de serviço. Mas não 

sabíamos, pois não. Hoje arrependo-me um bocado porque eu não sei… Ai sai 

mesmo só por uma questão de comodismo. Foi mesmo tipo estou a chegar a 

profissão deixa-me cá ver, isto é certinho, segurinho… Ok! Arqueologia estava 

muito próximo, não é? Eu lembrava-me das possibilidades que não havia e 

encontrei uma possibilidade estável e pensei, ok! É um pouco… sei lá. Se 

fosse hoje, se calhar, não pensaria assim, mas na altura era uma maneira de 

assegurar, digamos assim, o futuro. Ao contrário de hoje que, se calhar, 

deveria ter muito mais cuidado porque sou muito mais velha e porque já estou 

ali há 3 anos… 

 

§37 Mas está pronta para fazer a mesma coisa. 

 

Pois, o que é uma loucura. Mais velha então é mesmo uma loucura. 

 

§ 38 Mas está pronta para partir para o desconhecido. 
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Exacto. Oxalá não seja muito desconhecido, por senão isto pode ser 

complicado. Não convém continuar ad eternum assim. 

 

§39 Mas você tem critérios para aceitar um outro trabalho fora dali ou 

tudo o que vier a rede é peixe? 

 

Não. Não. Isso também não. 

 

§40 Portanto, o seu desespero é relativo, não é? 

 

Sim. Isso também não. Não aceitaria tipo, por exemplo… o que é que eu não 

aceitaria? Eu aceitaria, digamos assim, eu apesar de tudo aceitaria ir para a 

função pública como técnica profissional com possibilidade de pedir 

reclassificação ao fim de 1 ano. Portanto, isso seria, tipo, em termos financeiros 

menos de cento e qualquer contos. Logo ali. Mas aceitaria se tivesse hipóteses 

de saber que no final de um ano, pelo menos (dois anos, três anos já era 

complicado, mas pronto), mas um ano… No final de um ano, desempenhando 

funções de técnica superior, mesmo ganhando como técnica profissional, 

desempenhando funções de técnica profissional sabendo que podia vir a pedir 

a reclassificação e que ela me seria dada. Aliás, eu candidatei-me a um 

concurso… Mas lá está, não seria para todos os sítios, confesso. Candidatei-

me a um concurso, exactamente nessas circunstâncias. Abriu para técnico 

superior e técnico profissional. Como eu tenho possibilidade de me candidatar 

aos dois, candidatei-me aos dois. Mas isto porquê? Porque do ponto de vista 

logístico, interessa-me porque fica muito próximo de minha casa. Portanto, se 

calhar, eu teria menos encargos com a alimentação, em termos de transporte. 

Não seria tipo perder tudo, digamos assim, mas seria complicado sim. Não 

aceito candidatar-me para técnico profissional para uma área qualquer que não 

seja área de… Mesmo em Lisboa já aconteceu e eu não me candidatei e ficou 

deserto. Eu até soube que ficou deserto e eu não me candidatei. Mas pronto, ai 

seria mais complicado. 

 

§41 Isso é em termos das condições e em termos de trabalho 

propriamente dito? Quais é que são as suas prioridades? 
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Aprender, com certeza que é aprender. Pode ser, sei lá, qualquer coisa em 

termos do Ministério da Administração Pública, uma entidade qualquer da 

Administração Pública local ou central, assim qualquer coisa. Local ou central, 

sim. Não tem que ser necessariamente uma Câmara, pode ser qualquer 

organismo da administração central, mas ai, eu acho que é mais difícil. Pois, ai 

eu acho que ainda é mais difícil. Ah! e depois é assim, eu não sei o que é que 

as pessoas lhe dizem, mas, por exemplo, em termos de concursos públicos isto 

é um horror, é tudo mafiado. É um horror, é mesmo um horror. Há coisas que… 

Eu senti isso porque eu fui a um concurso em que fiquei em segundo lugar, 

aqui na Escola de Enfermagem de Santa Sofia. Acho que tinha o perfil para o 

lugar, acho sinceramente. Fiz as provas, fui a entrevista e não sei o quê… O 

sitio onde eu trabalhei era uma biblioteca da área da saúde e as coisas 

correram bem, mesmo, a prova foi boa. E eu fiquei em segundo lugar. E depois 

é assim, por que é que eu não fiquei em primeiro? É assim, a pessoa que lá 

estava, acho que sim, acho que é boa também, mas tem uma vantagem sobre 

mim, já lá trabalhava. Fui a um do Museu de História Natural mas não consegui 

perceber se estava ou não armadilhado. Não faço ideia, porque nem sequer a 

biblioteca existe, era para criar de raiz. Não faço ideia. Ao quê que eu fui mais? 

Fui, fui a um, por exemplo, na Escola superior de Educação de Setúbal que era 

muito giro. O projecto era muito giro. Para já o espaço é lindíssimo e depois o 

projecto era muito interessante. Depois acho que há uma pessoa, uma pessoa 

que está ligada de certa maneira a escola que é a bibliotecária ou foi, que 

penso que foi uma grande impulsionadora da biblioteca. Tive imensa pena de 

não ter ficado, mas ai eu acho que não fiquei porque a pessoa que ficou, 

provavelmente, tinha mais mérito de certeza absoluta. Tinha mais currículo, eu 

acho. Acho que ela vinha de um gabinete da ONU ou uma coisa qualquer. 

Tinha mais experiência profissional do que eu e a prova dela correu, de 

certeza, muito melhor do que a minha. A minha prova correu-me muito mal. Eu 

não percebo o que é que eu fiz naquela prova, mas correu mal. Correu mal. E 

tive pena, tive imensa pena. Tenho a certeza que gostava. E estava disposta a 

mudar de vida para Setúbal mesmo, tipo comprar casa… Eu moro em 

Carcavelos. Portanto, estava disposta mesmo a mudar de vida, tipo sair daqui 

e mudar-me para a margem sul, que é uma coisa que nunca pensei. Sim, mas 

estava porque gostei mesmo. E estive a ver a página deles na Internet e mais 
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não sei o quê… Bem, têm projectos fabulosos com os PALOP’S. Têm imensa 

cooperação. Acho que se faz um trabalho muito giro ali e acho que seria um 

futuro muito interessante, muito interessante. Não fiquei, paciência. Por 

exemplo, no Museu de História Natural espreitei e eram caixotes e caixotes, 

pavoroso. Portanto, seria mesmo começar do zero e tenho ideia que é uma 

estrutura muito pesada, seria um processo muito moroso. Ali não, ali senti que 

a escola pulsa de vida. É que fiquei mesmo com essa ideia, que a escola é 

mesmo um organismo vivo. 

 

§42 Quando concorreu já estava no emprego actual? 

 

Sim. Isto acontece há um ano e tal. 

 

§43 Há um ano e tal que você já anda… Não é de agora? 

 

Não, eu não acordei e disse “estou farta daquilo”. Só que para concursos 

públicos não é fácil. Muitas vezes o que acontece é que, como é uma área que 

não está saturada, têm necessidade de abrir concursos externos, porque não 

há muitos serviços que tenham disponíveis bibliotecários que possam transitar. 

Portanto, ainda há algum espaço mas, cada vez mais, o mercado vai 

saturando. Porque lá está, com está especialização uma pessoa de qualquer  

licenciatura pode fazer a especialização e pode entrar. Portanto, não é, não é 

fácil. 

 

§44 Portanto, os seus projectos a médio e a curto prazo são? 

 

Sair ou então mudar lá dentro. Isto não é muito bom. É horrível. É que não é 

bom realmente. Passa realmente uma imagem… É complicado… eu acho que 

é um bocado complicado e depois as pessoas não entendem muito bem “tu 

estás no quadro, estás há 3 anos; tu não ganhas mal.” E é tudo verdade. Só 

que ali, não posso evoluir, não tenho estímulo, sinto-me a morrer! 

 

§45 Você tem filhos? 

 



 22 

Não. Exacto. Também acho que é um bocado por isso. Eu acho que se eu 

tivesse filhos, eu acho que seria mais complicado, não é? Ai eu acho que 

“calma lá, calma lá, isto agora já é diferente. Já existem crianças aqui no meio, 

temos que providenciar o futuro delas e temos que pensar.” Já não decidimos 

só por nós. E depois é assim, a vantagem também do meu marido ter entrado 

na função pública também é um pouco essa. Se eu tiver a sorte de ser 

colocada em qualquer sítio do País ele pode pedir destacamento sem perder 

regalias, não tem que se candidatar de novo a um emprego ou andar a 

procura. É diferente. Se calhar, também por isso, não me deixa ficar a pensar 

que eu tenho que ficar aqui. Se tiver que ficar fico, é daquelas coisas, vamos 

ver. Mas está em aberto. 

 

§46 Há mais alguma coisa que gostasse de contar? 

Não. Já contei tudo, já me fartei de falar. 
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Codificação dos segmentos da entrevista 

 

Segmento 1 (§1)  

Eu acabei em ’96, a licenciatura. (S1.1) 

Fiz História, variante de Arqueologia. (S1.2) 

Depois decidi fazer as pedagógicas e fiz o 5.º ano. (S1.3) 

Mas depois não fiz o estágio, pois achei que não tinha vocação para 

professora. (S1.4 e Arg 1.1) 

 

Semento 2 (§2)  

 

No seguimento das pedagógicas, sinceramente. (Arg 2.1) 

Acho que aquilo não correu muito bem, sinceramente. (S2.1 e Arg 2.2) 

Mas, fiz tudo, fiz o 5º ano. (S2.2) 

Portanto, fiz tudo logo, não parti aquilo. (S2.3) 

Mas depois, entretanto, estava a fazer um part-time e não me dediquei. (S2.4 e 

Arg 2.3) 

Tenho consciência que não me dediquei, se calhar, como deveria ser as 

pedagógicas.(Act 2.1)  

Então achei que não, que não era aquilo. (Arg 2.4) 

Tinha um part-time e depois entretanto arranjei um emprego em full-time, o que 

tornou tudo mais complicado, porque era muito complicado vir as aulas… (S2.5 

e Arg 2.5) 

Esse emprego foi numa IPSS. Aquilo era uma IPSS e tinha como valência 

deficientes motores. (S2.6) 

Entretanto, a Assistente Social saiu por problemas familiares e convidaram-me. 

(S2.7) 

Eu aceitei e estive lá 8 meses. (S2.9) 

Entretanto o meu contrato terminou e eles conseguiram colocar uma Assistente 

Social e eu pensei “vou ter que pensar outra coisa na minha vida, isto não está 

fácil”. (S2.10 e Act 2.2) 
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Entretanto, depois, ou li ou informei-me ou já não sei… (S2.11) 

Um dia, cruzei-me com alguém que me falou nuns cursos que havia 

profissionais na área da documentação. (S2.12) 

Decidi informar-me e tive conhecimento da Associação da BAD, que é a 

Associação Portuguesa de Documentação. (S2.13) 

Então, contactei-os e, por sorte, nesse ano ia abrir um curso Técnico-

profissional lá, o nono curso Técnico profissional. (S2.14) 

Eu fiz esse curso. (S2.15) 

Tive a sorte de conseguir entrar nesse curso, porque só 3 anos depois é que 

voltaram a abrir. (S2.16) 

Portanto, eu tive mesmo muita sorte.(Arg 2.6) 

 Portanto, candidatei-me. (S2.17) 

Pensei que o facto de ser licenciada podia ser uma complicação, pois eles 

pediam como habilitações mínimas o 11.º ano e eu tinha a licenciatura.(S2.18 e 

Arg 2.7)  

Felizmente aceitaram-me.(S2.19 e Arg 2.8)  

Aceitaram-me. (S2.20) 

Eu fiz aquilo e tive boas notas e, entretanto, quando acabei… (S2.21) 

Aquilo foram 7, 8 meses, creio eu, a tempo inteiro. (S2.22) 

Terminei, e no final desse curso era fazer um estágio. (S2.23) 

Fiz um estágio profissional para concluir o curso aqui no ISCTE. (S2.24) 

Foram poucas horas. (S2.25) 

Aquilo foram 120 horas ou uma coisa assim. (S2.26) 

Entretanto convidaram-me se eu queria ir trabalhar para a Faculdade de Direito 

da universidade Nova de Lisboa. (S2.27) 

Era o 1.º ano que eles estavam a arrancar com o curso do Direito…(S2.28) 

Claro que sim, disse logo que sim o mais possível.(S2.29) 

Estive lá pouco tempo. (S2.30) 

Estive lá 3 meses.(S2.31) 

 

Segmento 3 (§3) 

 

Na área da documentação sim. (S3.1)  

Ai sempre na área da documentação. (S3.2) 
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Três meses. (S3.3) 

Entretanto, surgiu uma vaga na Escola Superior de Saúde de Alcoitão, que era 

mais perto da minha casa.(S3.4) 

E como era contrato, não era… (S3.5) 

Porque eu na Faculdade de Direito estava com avença, decidi “ok!”. (S3.6) 

Porque eu entretanto já tinha uns anos. (Arg 3.1) 

Era preciso estabilizar de alguma maneira. (S3.7 e Arg 3.2) 

Ok! Então decidi e fui para lá. (S3.8 e Act 3.1) 

Entretanto, nesse ano que fui para lá, eu decidi fazer as Ciências Documentais, 

a Pós-Graduação, que fiz. (S3.9 e Act 3.2) 

Fiz. (S3.10) 

Estava a trabalhar lá em Alcoitão e ao mesmo tempo a fazer as Ciências 

documentais. (S3.11) 

Fiz as Ciências Documentais e passado uns meses sai de Alcoitão. (S3.12) 

O meu percurso é assim.(S3.13) 

 

Segmento 4 (§4)  

 

Porque em termos de condições profissionais, eu acho que estava a morrer 

(Arg 4.1) 

Não podia evoluir e achei que precisava mesmo de dar uma volta qualquer na 

minha carreira, mas sempre na área da documentação. (S4.2 e Arg 4.2) 

E candidatei-me ao sítio em que estou hoje, que é uma empresa de auditoria e 

consultoria, e pronto.(S4.3) 

 

Segmento 5 (§5) E faz o quê? 

 

Estou no centro de documentação da empresa. (S5.1) 

Eles já tinham um bibliotecário e, na altura, eles colocaram um anúncio na 

BAD, da qual eu sou sócia, e eles mandam periodicamente para casa os 

recrutamentos que as instituições pedem.(S5.2) 

 Então decidi arriscar e mandei currículo mesmo só naquela tipo ver se pegava. 

(S5.3) 

Pegou e estou lá.(S5.4) 
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Segmento 6 (§6) E faz o quê? 

 

Exactamente o quê? (S6.1) 

Faço todo o tratamento documental do centro de documentação em 

colaboração com a minha colega. (S6.1 e Act 6.1) 

Ela coordena o serviço. (Act 6.2) 

Portanto, desde a catalogação, indexação, a classificação, a inserção dos 

dados na base. (S6.2) 

Faço também a difusão colectiva da informação, ou seja, definimos um perfil de 

utilizador. (S6.3) 

Definimos um perfil de utilizador que nos pede determinada documentação 

numa determinada área e de acordo com a documentação que nos vai 

chegando ou de acordo com aquilo que nós vamos pesquisando na base de 

dados vemos o que pode ter interesse a esses utilizadores e fazemos-lhe 

chegar imediatamente essa informação.(S6.4 e Act 6.3) 

 

Segmento 7 (§7) Disse-me há pouco que em Alcoitão estava a estagnar 

profissionalmente, isso era o quê? Qual era o problema? 

 

Ou seja, é assim… (S7.1) 

É mais ou menos o que se passa agora, também…(S7.2 e Arg 7.1) 

Eu estava como técnica superior. (S 7.3 e Act 7.1) 

Era responsável por um serviço que estava mais ou menos assim no top. 

(S7.4) 

Acho que é mais ou menos aquilo que as pessoas querem.(Arg 7.2) 

 Estava perto de casa, tinha todas as vantagens e mais algumas. (S7.5 e Arg 

7.3) 

Só que… (Arg 7.4) 

Profissionalmente porquê? (Arg 7.5) 

 Eu sentia que eu só cresceria aquilo que eu própria crescesse. (Arg 7.6 e Act 

7.1) 
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Portanto, não haveria nada, digamos assim, da instituição, dos utilizadores, da 

própria escola que, digamos, que pudesse projectar-me mais 

profissionalmente. (Arg 7.7) 

Ou seja, se eu decidisse apostar e trabalhar muito, muito, eu iria valorizar-me, 

mas isso não me era pedido. (Arg 7.8) 

Está a perceber? (Arg 7.9) 

Isso não me era pedido. (Arg 7.10) 

Portanto… (Arg 7.11) 

Ou seja, eu estava a procura de lenha para me queimar. (Arg 7.12) 

Acho que é um bocado assim. (Arg 7.13) 

Tipo, eu estava à procura de ter um estímulo diferente. (S7.6 e Arg 7.14) 

Profissionalmente, eu acho que estava a procura de um estímulo diferente. 

(S7.7 e Arg 7.15) 

Quando eu lá cheguei, aquilo era um depósito de livros, se quiser… uma 

amalgama de livros minimamente arrumados e eu decidi “ok!, vou limpar 

tudo e vou mudar tudo”. (S7.8 e Act 7.1) 

E mudei tudo desde as cotas, a classificação, fiz a requisição da base, fiz o 

pedido do novo software. (S7.9) 

Decidi dar uma dinâmica diferente a Biblioteca. (S7.10) 

Entretanto, por sorte, foi uma colega minha para lá, que era técnica profissional 

que era óptima, que era mesmo excelente. (Act 7.2) 

Ela era aqui da Biblioteca Nacional. (Act 7.3) 

Também se fartou estar lá e também saiu. (Act 7.4) 

Mas era óptima, a sério. (Act 7.5) 

Formamos, felizmente uma boa equipa.(Arg 7.16) 

Apesar de sermos apenas duas pessoas, acho que conseguimos dar uma 

dinâmica diferente e a biblioteca tornou-se, dentro do possível, um pólo 

atractivo na escola e com validade, que era coisa que não tinha. (S7.11 e Act 

7.7) 

Ou seja, quando eu cheguei lá, as pessoas iam, consultavam a biblioteca… 

porque existe outra biblioteca no Hospital do Alcoitão… (S7.12) 

Os alunos saíam da escola para irem a outra biblioteca. (S7.13) 

Ou seja, a biblioteca da escola não estava a dar resposta.(S7.14) 

 Entretanto, tudo isto foi alterado. (S7.15) 
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O senhor da biblioteca do hospital deixou de ter utilizadores ou passou a ter 

muito poucos utilizadores…(S7.16) 

E nós conquistámos o público que deveríamos ter tido, que deveríamos ter tido 

desde sempre. (Act 7.8) 

Mas depois lá está, eu achava que ali já tinha feito um trabalho valido e que 

tinha utilidade. (Arg 7.17) 

Lançamos vários inquéritos e as coisas estavam a correr bem. (S7.17 e Arg 

7.18) 

Mas, sei lá… (Arg 7.19) 

Mesmo ao nível da logística, era uma das coisas que me irritava solenemente, 

é que eles não… (Act 7.9) 

O equipamento era péssimo… (S7.18) 

Se visse as mesas onde eles trabalhavam, as cadeiras onde eles se 

sentavam… (S7.19) 

Tipo havia dois computadores de pesquisa caquécticos, velhíssimos sem 

acesso à internet (S7.20) 

 Era impensável, sem um posto de acesso à Internet, estamos a falar de uma 

Escola Superior (S7.21) 

Quer dizer, achei que não estava para aquilo. (Arg 7.20 e Act 7.10) 

E falava várias vezes, tipo propus, apresentei no caderno de encargos 

portanto, com novo mobiliário.(S7.22) 

 Pelo menos que o espaço pudesse ficar minimamente agradável e dar alguma 

comodidade as pessoas. (S7.23) 

Já que eles pagavam uma propina tão alta, o mínimo era que pudessem ter 

algumas condições. (S7.24) 

A renovação da bibliografia também, porque quando eu cheguei quase não 

havia livros nenhuns novos. (S7.25) 

Consegui desbloquear, digamos assim, um orçamento para a biblioteca, para 

aquisição de livros (S7.26) 

 É isso, agora olhando para trás, agora percebo que sim, que fiz um bom 

trabalho. (Arg 7.21 e Act 7.11) 

E pronto… Agora, olhando para aquilo que estou a fazer actualmente, acho 

que fiz um muito melhor trabalho do que faço aqui. (S 7.27 e Arg 7.22) 
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Também porque acho que o tipo de utilizadores era muito mais estimulante lá 

do que aqui. (Act 7.12) 

Aqui são advogados, economistas, gestores.(Act 7.13) 

 Mas são coisas muito… (Arg 7.23) 

É diferente.(Arg 7.24) 

 O tipo de utilizadores são pessoas que procuram outro tipo de informação e 

depois não é só isso…(Act 7.14) 

 Enquanto eu lá sentia que o meu trabalho era valido, porque era fundamental 

que eles pudessem obter determinado tipo de informação…(S 7.28 e Arg 7.25) 

 Aqui também é, mas é diferente. (S 7.29 e Arg 7.26) 

O estímulo, o feedback dos alunos, acho que é especial 

comparativamente com o outro público. (Act 7.15) 

Aqui tenho todo o tipo de condições.(S7.30) 

 Por exemplo, do ponto de vista logístico tenho uma secretária óptima, 

acesso a Internet rapidíssimo, servidor, tudo… (S7.31) 

Mas depois, acho que falta o outro lado. (S7.32) 

Acho que o lado humano, digamos assim, o lado mesmo… (S7.33) 

Aqui a nossa função é muito suporte. (S7.34) 

Aliás tudo o que não é auditor e consultor é suporte.(S7.35) 

Trabalhamos, no fundo, para que eles consigam fazer o trabalho deles e 

satisfazer as necessidades dos clientes. (Act 7.16) 

Nós temos um papel mínimo aqui. (S7.36 e Arg 7.27) 

É importante mas não é decisivo, digamos assim. (Arg 7.28) 

Às vezes chega-nos esse feedback. (Arg 7.29) 

 Para quem gosta de trabalhar, não é muito positivo… (Arg 7.30) 

A pessoa sente que empenha-se e que pode dar o seu melhor, mas lá 

está, isso não é valorizado de uma forma aberta. (Arg 7.31) 

E todos nós gostamos de sentir algum estímulo. (Arg 7.32) 

Acho que é basicamente o que se passa. (Arg 7.33) 

Se calhar daí…(Arg 7.34) 

 Eu acho que estou a chegar aquela fase que 3 anos é o meu limite (Arg 

7.35). 

 

Isso são ciclos de 3 anos? 
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Tem sido (S7.37) 

 

Segmento 8 §8 Que giro! 

 

Não, não é giro.(Arg 8.1) 

 Não é giro porque me apetecia, de certa maneira, tipo chegar… (Arg 8.2) 

Não sei se isso me vai acontecer ou não.(Arg 8.3) 

 Não sei se isso acontece com a maior parte das pessoas, mas eu gostava, 

pelo menos, de sentir que estou… (Act 8.1) 

Quer dizer, para sair é mesmo tipo… (Arg 8.4) 

Tem que vir mesmo aquela proposta xpto que me vai alterar completamente a 

cabeça e ok! vou atrás do  sonho. (Arg 8.5) 

Mas não…(Arg 8.6) 

 

Segmento 9 (§9) Não é isso que lhe acontece? 

 

Até agora não. (Arg 9.1) 

Apesar de gostar daquilo que faço. (Arg 9.2) 

Em termos do meu trabalho, eu gosto daquilo que faço. (Arg 9.3) 

Eu acho que aqui, provavelmente… (Arg 9.4) 

Na escola, eu gostava do trabalho e gostava dos utilizadores, mas acho que o 

problema foi a direcção da escola não querer saber da biblioteca também (Arg 

9.5 e Act 9.1).  

Quando chegava a hora de tratar, de chegar junto deles e dizer “olhe, eu 

preciso disto.” (Act 9.2) 

 “É pá, espere lá ai, é que ai já envolve verbas e sabe como é. (Act 9.3) 

 A biblioteca não pode dar muita despesa porque nós precisamos de mandar o 

dinheiro para os professores e depois precisamos de fazer as obras ali na 

secretaria e depois é o material informático.” (Act 9.4) 

 E eu dizia “então a biblioteca parece não ser da escola, os aluno precisam de 

estudar, precisam de material, precisam de ter algumas condições de logística, 

de apoio.”  (Act 9.5) 

“Pois é, mas isso não é prioritário.” (Act 9.6) 
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Tanto que não é prioritário, que eu sei hoje que fizeram as obras em todo o 

edifício, excepto na biblioteca, por seu muito caro. (Arg 9.6) 

Não é normal, não é normal.(Arg 9.7) 

 Eles mexeram em tudo. (Act 9.7) 

A escola foi toda mexida, o gabinete dos professores, a sala dos alunos, o 

próprio bar, o sítio da reprografia, menos na biblioteca. (Arg 9.8) 

Não é normal. (Arg 9.9) 

É muito estranho. (Arg 9.10) 

É muito estranho. (Arg 9.11) 

E, as tantas, eu pensei “será que isto é alguma coisa pessoal?” (Act 9.8) 

Mas não era. (Arg 9.12) 

Acho que é mesmo tipo…(Arg 9.13) 

 Aquilo era uma escola da Santa Casa e estavam sempre a dizer “a escola dá 

prejuízo, dá prejuízo”, apesar deles pagarem propinas elevadíssimas... (Act 

9.9) 

Achavam que a escola dava prejuízo e, se calhar, mexer na biblioteca…(Act 

9.10) 

 

Segmento 10 (§10) E você saiu por causa disso?  

Já estava de saco cheio, mesmo. (Arg 10.1) 

Achei que, ok! a oportunidade pode não ser nada de melhor. (Arg 10.2) 

E não foi.(Arg 10.3) 

 Hoje eu tenho consciência que não foi.(Arg 10.4 e Act 10.1)  

 

Segmento 11 §11 Mas não foi porquê?  

Em termos de dinheiro também não foi grande…(Arg 11.1) 

 Mas lá está, eu não sai pelo dinheiro. (Arg 11.2) 

Aliás, eu tenho consciência que se sair do sitio onde estou irei sempre ganhar 

menos, em qualquer sitio.(Arg 11.3) 

 

Segmento 12 (§12) Porquê? 

 

Porque sim. (Arg 12.1) 

Porque, neste momento, eu estou como…(Arg 12.2) 
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 Digamos que o meu ordenado equivale a um técnico superior de primeira e 

para onde quer que eu vá…(S12.1 e Arg 12.3) 

As empresas privadas não apostam na área da documentação, quer dizer, 

acham que as pessoas arrumam os livros e que não precisam de ter uma 

formação especifica. (S12.2 e Arg 12.4) 

Pós-graduação, o que é que é isso? (Arg 12.5) 

Não vale a pena. (Arg 12.6) 

Uma pessoa arruma os livros, põe aquilo tudo por ordem e fica tudo 

direitinho.(Arg 12.7) 

 Portanto, não têm essa sensibilidade.(Arg 12.8) 

 Não há mercado, digamos assim, no privado para nós, que poderia ser 

quem pagasse melhor, que é o que se passa.(S12.3 e Arg 12.9) 

 Mas outras empresas que eu sei, da mesma área da minha, nem sequer 

apostam nisso. (S12.4) 

São grandes empresas que têm mercado e que não apostam. (S12.5) 

Não estão muito despertas para essa necessidade.(S12.6) 

 Portanto, a sair dali será para o público. (S12.7 e Arg 12.10) 

 Público é sempre ganhar menos, porque vou para a base da carreira. 

(S12.8 e Arg 12.11) 

É sempre andar para trás, em termos de vencimento. (S12.9 e Arg 12.12) 

Mas, como acho que também o dinheiro não é tudo…(S12.10 e Arg 12.13) 

 É importante, ajuda, ajuda...(S12.11 e Arg 12.14) 

 Eu também não sou doida. (Arg 12.15) 

Mas não é tudo e, nesta altura, acho que estimulo profissional é muito mais 

importante.(S12.12 e Arg 12.14) 

 

Segmento 13 (§13) Porquê? 

 

Porque trabalhamos e o cheque só cai no final do mês e depois é sempre a 

gastar. (S13.1) 

Portanto, precisamos mesmo de sentir um estimulo todos os dias para ir 

trabalhar para voltar e depois o poder fazer qualquer coisa em condições 

(S13.2 e Arg 13.1). 
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Segmento 14 §14 Mas isso quer dizer que está à procura de um outro 

emprego? 

 

Estou. (S14.1) 

Estou, dentro da área da documentação, sim. (S14.2) 

Pois a minha licenciatura é Arqueologia.(S14.3) 

 

Segmento 15 (§15) A documentação foi uma reviravolta do ponto de vista 

de carreira, não é? 

 

Teve que ser.(S15.1 e Arg 15.1) 

Ai foi o lado prático.(S15.2 e Arg 15.2) 

Ai foi porque precisava de comer. (S15.3) 

Foi mesmo, ai foi o lado prático. (S15.4) 

Precisava de ter um emprego.(S15.5) 

 

Segmento 16 (§16) Mas você tentou arranjar alguma coisa na História, 

com a sua licenciatura? 

 

A fazer o quê?(Arg 16.1) 

 

Não sei, pergunto. 

 

Isto é péssimo. (Arg 16.2) 

Posso tentar um termo de comparação com o meu marido. (Arg 16.3 e Act 

16.1) 

O meu marido é licenciado em História, com mestrado em Descobrimentos. 

(Act 16.2) 

Está a ponderar fazer o doutoramento e é assistente administrativo na Câmara 

de Loures.(Act 16.3) 

 Entrou em Outubro e até lá era funcionário da FNAC. (Act 16.4) 

Temos outros colegas de História também assim. (Act 16.5) 

É péssimo.(Arg 16.4) 
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 Isto é responder indirectamente, mas é um pouco assim e Arqueologia não é 

melhor. (Arg 16.5) 

Vê-se, conta-se pelos dedos. (Arg 16.6) 

Eu vejo, pois tenho oportunidade de ver a 3.ª série… (S16.1) 

Portanto, vê-se os anúncios que abrem para técnicos superiores de 

história.(S16.2) 

 Não abrem. (S16.3) 

Abrem dois por ano. (S16.4) 

É muito complicado. (Arg 16.7) 

 A dar aulas, seria tipo hoje dar aulas aqui, amanhã dar aulas ali.(S16.8) 

 Isso seria muito complicado.(Arg 16.8)  

É complicado. (Arg 16.9) 

A pessoa compromete-se com determinadas coisas e depois não percebe 

muito bem como é que faz face as despesas.(Arg 16.10) 

 Não pode. (Arg 16.11) 

É complicado.(Arg 16.12) 

 

Segmento 17 §17 Mas a questão da documentação surgiu como? 

 

A questão da documentação foi mesmo uma necessidade de trabalhar e surgiu 

por acaso, mesmo. (S17.1) 

Porque, durante a licenciatura, nunca se pôs sequer.(S17.2) 

 Surgiu mesmo por acaso. (S17.3) 

Acho que foi mesmo um acaso…(S17.4) 

 E depois foi realmente o facto de conseguir colocação no curso técnico 

profissional, começar a trabalhar, fazer um trabalho muito mais prático… 

(S17.5) 

E depois pensei “já que tenho licenciatura, por que não fazer as Ciências 

Documentais e poder vir a ter…” sei lá, umas funções mais de coordenação, se 

calhar, do que execução, apesar de fazer também… (S17.6) 

Na maior parte das bibliotecas, quem coordena executa também.(S17.7) 

Portanto, isso do mandar fazer, já era. (S17.8) 

Portanto, era um pouco aproveitar, digamos assim, o meu passado em termos 

de licenciatura. (S17.9) 
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Porque a vantagem, por exemplo, desta especialização é exactamente isso, é 

que a pessoa pode faze-la em qualquer área. (S17.10) 

Uma pessoa de uma outra área qualquer, não tem que ser obrigatoriamente da 

área das letras.(S17.10) 

Há muita gente de História, muita, muita, muita gente de História. (S17.11) 

Muita gente.(S17.12) 

 

Segmento 18 (§18) Então e a pós-graduação? 

A pós-graduação é assim, para já, nunca me poderia candidatar a um concurso 

público, na área da documentação, como técnica superior se não tivesse a pós-

graduação. (S18.1) 

 A outra era um técnico profissional e é uma carreira à parte. (S18.2) 

Não é dentro do generalista. (S18.3) 

A vantagem, mais uma das vantagens digamos assim, é o facto de não entrar 

como estagiária. (S18.4) 

O facto de ter feito essa especialização que são dois anos, não é necessário 

que a pessoa entre, como a maioria dos técnicos superiores que fazem o 

estágio. (S18.5 e Act 18.1) 

Têm um ano de estágio e depois então têm que apresentar o trabalho para 

poderem ingressar no quadro. (S18.6 e Act 18.2) 

Aqui, portanto, a pessoa, pelo facto de ter feito essa especialização, dá-lhe 

acesso directo, não passa pelo período de estágio. (S18.7 e Act 18.3) 

Foi importante. (Arg 18.1) 

Mas posso-lhe dizer que também foi muito importante fazer o Técnico – 

Profissional. (S18.8) 

Ter a outra complementaridade. (S18.9) 

Eu acho que isso foi muito importante. (Arg 18.2) 

 

Segmento 19 (§19) O que é que é essa outra complementaridade? 

 

A parte prática. (19.1) 

Mesmo a parte prática, a parte executiva. (S19.2) 

Não é que não tenha teoria. (S19.3) 

Tem teoria, mas é mais o saber fazer, o saber dar resposta. (S19.4) 
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Acho que foi importante poder conciliar essas duas coisas, aliar a parte mais 

teórica, mais pensante das Ciências Documentais, à outra parte, ao executar… 

(S19.5) 

E, sobretudo, ter a vantagem de estar a trabalhar no terreno e poder aplicar os 

conhecimentos.(S19.6) 

 

Segmento 20 §20 Porque você quando fez a Pós-Graduação já estava a 

trabalhar. 

 

Já estava a trabalhar sim.(S20.1) 

 Fiz sempre a trabalhar.(S20.2) 

 Eu acho que é mais positivo, porque surgem mais dúvidas.(S20.3) 

 Eu acho que enriquece mais as aulas também. (S20.4) 

Trazem a experiência e torna as aulas mais enriquecedoras e do ponto de vista 

profissional é também mais enriquecedor porque acabamos também por trazer 

os conhecimentos das aulas. (S20.5) 

Eu acho que nunca fiz tanta coisa na biblioteca como no período em que estive 

a fazer as Ciências documentais.(S20.6) 

 Sei lá, lançar inquéritos, porque aprendi a fazer… (S20.7) 

Há uma série de coisas que, se calhar, chegaria lá muito mais tarde porque 

provavelmente a experiência me diria isso e assim foi mais fácil. (S20.8) 

Foi muito mais fácil ter o terreno ali a mão de semear para poder 

aplicar.(S20.9) 

 

Segmento 21 (§21) Você gostou logo ou aprendeu a gostar as Ciências 

Documentais? Porque isso, para todos os efeitos, é uma reviravolta. Você 

foi para História porque gostava? 

 

Fui. (S21.1) 

Fui para História porque gostava e gostei imenso da licenciatura, mas gostei 

sobretudo da experiência de campo na Arqueologia.(S21.2 e Arg 21.1) 

 Gostei. (Arg 21.2) 

Gostei imenso. (Arg 21.3) 
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As Ciências Documentais, como lhe disse, acho que foi mesmo…(Arg 21.4) 

Acho que entrei nas Ciências Documentais, quer dizer, na área da 

documentação por uma questão de pragmatismo e depois descobri que 

gostava.(S21.3 e Arg 21.4) 

 Mas, se calhar, foi importante o meu início de carreira. (Arg 21.5) 

Se calhar trabalhei em sítios que me permitiram gostar, não sei. (Arg 21.6) 

As vezes a pessoa faz uma aprendizagem, aparentemente interessante mas 

depois, se calhar, não tem muita sorte nos sítios onde vai desempenhar essas 

funções. (Arg 21.7) 

E nós somos um conjunto de coisinhas…(Arg 21.8) 

 Quer dizer, isto não é só emprego, é verdade. (Arg 21.9) 

Tudo é importante para a harmonia para o sentir bem, para gostar e, se calhar, 

para ir mais longe e para aprofundar conhecimentos. (Arg 21.10) 

Tudo isso é importante.(Arg 21.11) 

 

Segmento 22 (§22) Portanto não está arrependida? 

 

Não. (Arg 22.1) 

Ah! não, não estou. (Arg 22.2) 

A sério. (Arg 22.3) 

Gostei de Arqueologia. (Arg 22.4) 

Enquanto fiz o curso gostei, depois não posso dizer porque lá está, como 

nunca mais voltei a trabalhar em Arqueologia. (Arg 22.5) 

Acho que é muito, muito limitada a minha experiência no mundo da 

Arqueologia. (S22.1 e Arg 22.6) 

Eram as escavações de Verão.(S22.2) 

 Escavei sempre ao longo dos anos do curso, portanto, durante os 4 anos, 

escavei sempre. (S22.3) 

Todos os verões escavava, mas digamos assim, ter mesmo um trabalho 

de Arqueologia, nunca tive. (S22.4) 

Não tenho muito esse termo de comparação. (S22.5) 

Mas não estou arrependida.(Arg 22.7) 

 No caso da documentação não estou arrependida, mesmo.(Arg 22.8) 
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Segmento 23 §23 Então vamos voltar outra vez para o presente. O seu 

emprego como é que é? É a contrato, a recibos verdes? 

 

Efectiva no quadro. (S23.1) 

Eu sou aquela doida que estou a tentar sair para um contrato, percebe? (Arg 

23.1 e Act 23.1) 

 

Segmento 24 (§24) Você está mesmo a tentar sair ou está…? 

 

Estou. (S24.1) 

Sabe o que é mandar currículos? (S24.2) 

Estou nessa fase já.(S24.3) 

 Portanto, estou. (S24.4) 

Obviamente que estou.(S24.5) 

 Agora é assim, isso depois traz coisas boas e coisas más.(Arg 24.1) 

 Quem analisa o meu percurso pensa assim: bem, está tipa das duas uma, ou 

realmente gosta mesmo de fazer coisas novas e gosta mesmo de aprender 

mais e está atrás de mais experiências profissionais e de alargar o seu leque 

de conhecimentos profissionais, ou então está sempre a saltar de empregos, 

não aguenta nada. Isso depois joga como um pau de dois bicos.(Arg 24.2 e Act 

24.1) 

 Quer dizer, é uma faca de dois gumes. (Arg 24.3) 

Isto fica ao critério de quem quiser analisar.(Arg 24.4) 

 

Segmento 25 (§25) Mas está a mandar currículos para onde? Para que 

tipo de instituições? 

 

Eu, muito sinceramente, confessando mesmo muito sinceramente, eu não 

gostaria de voltar a ter uma experiência na mesma área onde estou agora. (Arg 

25.1) 

Não gostava.(Arg 25.2) 

 

Da consultoria? 
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Sim. (Arg 25.3) 

Não é de todo o tipo de trabalho que me interesse. (Arg 25.4) 

Não é. (Arg 25.5) 

Sinceramente, não é o tipo de trabalho que me estimule ou que sinta…(Arg 

25.6) 

 

Segmento 26 §26 Você ainda não me explicou bem isso...  

 

Pois… provavelmente, porque as solicitações deles é sempre dentro da mesma 

coisa. (S26.1 e Arg 26.1) 

 É pouco estimulante.(S26.2 e Arg 26.2) 

 É muito rotineiro.(S26.3 e Arg 26.3) 

 E porque, eu acho que também eles próprios põem poucas questões, 

está a ver? (Act 26.1) 

 É o tipo de utilizadores… (Act 26.2) 

Por exemplo, o que é que eles pedem na maioria das vezes “olhe, preciso do 

Decreto-Lei 24/2003 e quero saber que actualizações é que ele teve.” (Act 

26.3) 

Ok! e… não chega., não é. (Arg 26.4) 

Quer dizer, tipo eles chegam e olham e vêem esta revista. (Act 26.4) 

Está mesmo muito bem. (Act 26.5) 

Eu depois não sou aquele tipo de pessoa que… (Act 26.6) 

Não sou muito chata. (Act 26.7) 

Não digo “tem que preencher ficha. Tem que assinar isso”, “olhe, veja lá, já 

está atrasado com o livro. Tem que entregar.” (Act 26.8) 

Não sou, não sou assim. (Act 26.9) 

Acho que basicamente tem a ver com… (Arg 26.5) 

Provavelmente a documentação não é de todo a mais interessante. (Arg 26.6) 

Provavelmente, não sei.(Arg 26.7) 

 Penso que tem um bocado a ver…(Arg 26.8) 

 Eu acho que tem um bocado a ver com as solicitações, não é? (Arg 26.9) 

O tipo de solicitações que eles fazem não…(Act 26.10) 

 Eu não consigo perceber, digamos assim… (Arg 26.10) 
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Eu sei que aquilo é importante para o trabalho deles, mas como eu não vejo o 

resultado final do trabalho deles…(S 26.4 Arg 26.11 e Act 26.11) 

 Se calhar deve ser isso, como eu não vejo o resultado final do trabalho deles, 

eu não sei até que ponto é que eu contribui ou não contribui para aquilo ser 

decisivo. (S26.5 Arg 26.12 e Act 26.12) 

Se calhar é isso.(Arg 26.13) 

 Se calhar é um pouco o factor…(Arg 26.14) 

 

Segmento 27 §27 Mas você na escola também não vê... Também não vê o 

trabalho final dos meninos e das meninas.  

A questão é que via. (S27.1) 

O resultado final acabava por ir parar a biblioteca. (S27.2) 

Eles faziam tipo uma monografia, no final do curso, e essa monografia depois 

era classificada e de acordo com a classificação iria engrossar ou não o espolio 

da biblioteca. (S27.3 e Act 27.1) 

E, na maior parte das vezes, eram boas notas e acabavam por ficar lá as 

monografias.(S27.4) 

 Mas era diferente.(Arg 27.1) 

 Era diferente, sei lá… (Arg 27.2) 

Porque também lá está, durante o dia uma pessoa tinha não sei quantas 

solicitações de “olhe preciso de fazer uma pesquisa para não sei o quê”; 

“quando é que acha que me pode arranjar isso”. (S27.5 e Act 27.2) 

Nós fazíamos a pesquisa e depois dizíamos passe amanhã, passe a tarde… 

(S27.6) 

Era diferente, havia muito mais dinâmica. (Arg 27.3) 

Ali não. (Arg 27.4) 

Eu posso passar tipo um dia inteiro a ver se um Decreto-Lei teve ou não 

alterações. (S27.8 e Arg 27.5) 

Quer dizer, não é muito estimulante. (Arg 27.6) 

Depois, ali trabalho sozinha.(S27.9 Arg 27.7) 

 Eu odeio trabalhar sozinha. (S 27.10 Arg 27.8) 

Trabalho sozinha ali. (S27.11 Arg 27.9) 

Depois o espaço...(S 27.12 Arg 27.10) 
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 Nem sequer é um sitio onde as pessoas vão com frequência porque estamos 

lá enfiados…(S27.13 Arg 27.11) 

 Eu estou enfiada num canto e depois todos os meus utilizadores estão lá na 

outra ponte. (Arg 27.12) 

Nem sequer do ponto de vista de proximidade, nem sequer isso existe. (Arg 

27.13) 

Depois, supostamente, nós deveríamos trabalhar para a empresa na totalidade, 

mas isso também não acontece. (Arg 27.14) 

Nós acabamos por trabalhar só para um grupo de pessoas que é aquele grupo 

de pessoas que está ali naquele piso. (Arg 27.15) 

A minha colega que foi contratada antes de mim, foi contratada para dar apoio 

aquele grupo de pessoas. (Act 27.1) 

Mas depois, não sei como, foi lá parar outra bibliotecária. (Act 27.2) 

Essa outra bibliotecária acabou por sair e então a minha colega achou que 

precisava de outra pessoa para ajudar e depois daí… (Act 27.3) 

Eu acho que, muito sinceramente, não era nada necessário mais outra 

bibliotecária. (Arg 27.16 e Act 27.4) 

Eu acho que um técnico profissional, desde que fosse certinho, organizado, 

trabalhador, acho que chegava, sobre orientação de um técnico superior. (Arg 

27.17) 

Nós, neste momento, estamos partidos. (S27.7) 

Eu estou no Saldanha e a minha outra colega com uma outra colega, a 

auxiliar, está nas Amoreiras. (S27.8 e Act 27.5) 

Nós vamo-nos juntar e vamos ficar as 3 ali. (S27.9) 

 Eu penso que o tipo de trabalho… (Arg 27.18) 

Muito sinceramente é isso também, eu acho que o tipo de trabalho que eu faço 

poderia perfeitamente, não sei se perfeitamente, mas poderia ser bem 

executado por um técnico profissional sobre orientação de um técnico 

superior.(Arg 27.19) 

 Acho que o tipo de necessidades dos utilizadores não justifica ter dois 

técnicos superiores. (Arg 27.20 e Act 27.6) 

 A não ser que haja um projecto… (Arg 27.21) 

Mas como esse projecto também nunca se viu nem nunca avançou para lado 

nenhum… (Arg 27.22) 



 42 

É assim.(Arg 27.23) 

 

Segmento 28 §28 E agora está a mandar os currículos para…? Já que 

disse que não queria mais multinacionais 

Pois, porque provavelmente hão-de ser o mesmo tipo de necessidades. (Arg 

28.1) 

Provavelmente o mesmo tipo de utilizadores e penso que os pedidos não hão-

de variar assim tanto.(Arg 28.2) 

 Lá está, e a biblioteca acaba sempre por ter um papel de parente muito, muito, 

muito pobre… (Arg 28.3) 

E, se calhar, eu gosto de protagonismo. (Arg 28.4 e Act 28.1) 

 Não sei. (Arg 28.4) 

É assim… (Arg 28.5) 

Lá está, é assim. (Arg 28.6) 

Eu gosto de apresentar um trabalho valido, bom, mas gosto… (Act 28.2) 

Não sou eu, é tipo…(Arg 28.7) 

 Lá está, também não sinto que faça algum sentido uma biblioteca ter uma 

pessoa só, quer dizer, era suposto haver uma equipa de trabalho. (Arg 28.8) 

Portanto, é suposto aquele departamentozinho, por mais pequeno que ele seja, 

ter alguma visibilidade.(Arg 28.9) 

 Eu não me importava nada de voltar a biblioteca universitária, mas… (Arg 

28.10) 

Gostava, gostava imenso de trabalhar na Gulbenkian, por exemplo.(Arg 28.11) 

Porquê? Ai tem a ver com a documentação, porque é uma documentação que 

tem mais a ver com a minha área de base, com a área de História.(Arg 28.12) 

Claro que gostava de trabalhar numa entidade que estivesse ligada de certa 

maneira a cultura, não é? (Arg 28.13) 

Mas é difícil e como é muito difícil, estou a mandar para bibliotecas públicas, 

basicamente para as bibliotecas públicas. (Arg 28.14) 

Ai talvez porque o público é extremamente ecléctico e lá está, é o serviço. 

(Arg 28.15 e Act 28.3) 

Aquela biblioteca é o serviço e não é o suporte disto ou daquilo, é o serviço. 

(Arg 28.16) 

Portanto, é assim, têm que olhar para ali, não há nada a fazer. (Arg 28.17) 
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A Câmara, o Vereador têm que estar atentos, não é só cortar as fitas. (Arg 

28.18) 

Aquilo são os munícipes todos lá, portanto, têm que ter algum cuidado com 

aquele equipamento, não pode ser parente pobre, mesmo que seja, é menos 

pobre, eu acho. (Arg 18.19) 

Se calhar, poderia ser um desafio interessante. (Arg 18.20) 

Eu acho giro… (Arg 28.21) 

Eu fiz um estágio, durante a pós-graduação. (S28.1) 

Fiz um estágio na biblioteca de Oeiras e foi engraçado. (S28.2) 

Tive pena do tipo de estágio que foi não ser bem aquilo que eu pretendia, 

mas…(Arg 28.22) 

 

Segmento 29 §29 Porquê? 

 

Porque foi um inquérito. (S29.1) 

 Portanto, acabei por não ter assim um contacto com o tipo de trabalho e com o 

tipo de actividades que eles põem em prática na biblioteca. (S29.2) 

Acabou por ser um inquérito, mas pronto… (S29.3) 

Deu para sentir que é diferente, que é uma dinâmica completamente 

diferente.(Arg 29.1) 

 Depois há realmente uma equipa, as pessoas estão distribuídas por 

actividades, falam entre elas…(S29.4) 

 Eu acho que corria bem por isso, não era cada um a trabalhar para o seu 

lado.(Arg 29.2)  

Apesar de haver uma pessoa que coordenava, havia autonomia por sectores e 

acho que isso também acaba por ser interessante. (Arg 29.3) 

Depois como todas as pessoas eram daquela área…(Arg 29.4) 

 Não eram todas daquela área, mas toda a gente trabalhava para aquele 

objectivo. (Arg 29.5) 

A troca de experiência é extremamente enriquecedora, porque, ok! tinha os 

bibliotecários, tinha os técnicos profissionais, mas depois também tinha o 

animador cultural, também tinha a educadora de infância, também, tinha o 

psicólogo. (Arg 29.6) 

Eu acho que isso acaba por ser enriquecedor. (Arg 29.7) 
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Pronto, não é tudo do mesmo.(Arg 29.8) 

 Porque na vida é mesmo assim, eu não me dou só com bibliotecários. (Arg 

29.9) 

Quer dizer, acho que é um bocado isso, as pessoas são diversificadas nos 

seus contactos, portanto, é normal que em termos de trabalho isso também 

cada vez mais tenda a acontecer, não é?(Arg 29.10) 

 É impensável que as coisas sejam estanques, que os bibliotecários só 

trabalhem com os bibliotecários e que os informáticos só trabalhem com os 

informáticos. (Arg 29.11) 

Isso não faz sentido nenhum. (Arg 29.12) 

Até pode acontecer assim, mas acho que, se calhar, será muito melhor se toda 

a gente trabalhar com toda a gente. (Arg 29.13) 

Com as suas diversas autonomias, mas toda a gente a falar com toda a gente.  

(Arg 29.14) 

Eu confesso, eu estou naquela fase do desespero. (Arg 29.15) 

 

Segmento 30 (§30) Está?  

Estou. (S30.1 e Arg 30.1) 

É horrível de se dizer… (Arg 30.2) 

Quer dizer, porque é assim, eu não ganho mal, não é? (S30.2 e Arg 30.3) 

Estou no quadro e estou em Lisboa e quero sair. (S30.3 e Arg 30.4) 

Já não aguento muito mais. (Arg 30.5) 

Bem, há outra possibilidade. (Arg 30.6) 

 A outra possibilidade é tipo: se permanecer ali dentro, vou sair daquele 

departamento. (Arg 30.7) 

Tenho que sair daquele departamento, porque se eu continuar ali saio 

mesmo.(Arg 30.8) 

 Tenho mesmo que sair dali.(Arg 30.9) 

 Se não, a outra possibilidade é permanecer ali dentro noutro departamento 

com outra equipa.(Arg 30.10) 

 

Segmento 31 §31 E tem possibilidade? 
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Já falei com o Director do outro departamento e eles estão assim tipo a ver 

porque, entretanto, agora houve mais uma fusão… vamos ver. (Arg 31.1) 

As coisas estão no limbo, não se percebe muito bem para onde é que se 

caminha. (Arg 31.2) 

Mas, o facto de lá estar há 3 anos deve contar alguma coisa. (Arg 31.3) 

Sim deve contar alguma coisa.(Arg 31.4) 

 As pessoas não falam mal do meu trabalho nem falam mal de mim, o que é 

bom. (Arg 31.5) 

Pode ser uma mais valia também. (Arg 31.6) 

Mas, não sei, depende.(Arg 31.7) 

 Mas eu gostava, pelo menos. (Arg 31.8) 

E quem sabe, se mudar de departamento não mude de área totalmente. (Arg 

31.9) 

Bem, mudo de área, se mudar de departamento mudo de área e enveredo por 

uma outra área profissional.(S31.10) 

 

Segmento 32 §32 Como por exemplo? 

 

O meu contacto foi no marketing. (S32.1 e Arg 32.1) 

Portanto, a sair dali, eu gostaria de ter uma experiência no marketing.(Arg 32.2) 

 

Mas a fazer o quê? 

 

Qualquer coisa. (S32.2 e Arg 32.3) 

 Desde os eventos à parte…(S32.3 e Arg 32.4) 

 Eles estão a pensar tipo lançar um produto na área do knowledge, portanto, 

dos conhecimentos…(S32.4) 

 Ele falou-me assim muito superficialmente nisso “estou a pensar…”, está a 

perceber? portanto, tudo o que aparecer…(Arg 32.5) 

 

Segmento 33 (§33) Portanto, admite inclusivamente uma mudança de 

actividade profissional. 

 

Por que não? (Arg 33.1) 
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Se for um desafio, se for interessante, por que não? (Arg 33.2) 

Eu acho que parada é morrer. (Arg 33.3) 

Isto eu acho. (Arg 33.4) 

Claro que sim, por que não? (Arg 33.5) 

Desde que seja… (Arg 33.6) 

Eu nunca imaginei que viesse trabalhar na área da documentação, portanto, 

não necessariamente. (Arg 33.7) 

Não, claro que não.(Arg 33.8) 

 Se for um desafio interessante e se me sentir tão bem numa outra área como 

me sinto na que estou, não terei problemas.(Arg 33.9) 

 Aliás, até porque eu acho que uma não exclui a outra, necessariamente. (Arg 

33.10) 

Eu penso que, se calhar, nós na área da documentação até poderíamos lucrar, 

entre ásperas, com alguns conhecimentos de marketing. (Arg 33.11) 

Porque, realmente, nós divulgamos tão pouco a nossa profissão e ela é ainda 

tão vista como aquelas senhoras de óculos, carrapito, que são umas 

antipáticas e que nos olham de lado sempre que a gente chega com o livro 

atrasado e dizem logo “vai ficar sei lá quanto tempo sem poder requisitar” ou 

então “vai ter que pagar uma multa.” (Act 33.1) 

Quer dizer, apesar de hoje em dia as coisas já estão muito diferentes, muito 

melhor.(Arg 33.12) 

 Eu penso que, por exemplo, no caso das bibliotecas públicas, acho que foram 

decisivas em termos de mudança de imagem e em termos de mudança de 

atitude. (Arg 33.13) 

Há imensa gente nova a chegar ao mercado de trabalho. (Act 33.2) 

Os edifícios hoje são lindíssimos. (Arg 33.13) 

Eu acho que tudo isso acaba por atrair outro género de profissionais e outro 

género de públicos. (Arg 33.14) 

Portanto, acho que caminha por ai.(Arg 33.15) 

 Eu acho que o marketing não exclui, não exclui necessariamente, a 

documentação e vice-versa. (Arg 33.16) 

Portanto, se tivesse que pensar em fazer uma especialização em marketing, 

não teria qualquer problema.(Arg 33.17) 
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Segmento 34 (§34) Mas o que é que gostava mais, gostava de sair ou 

gostava de ficar lá e ir para outro departamento? 

 

Do ponto de vista pragmático, dava-me mais jeito ficar lá, convenhamos. (Arg 

34.1) 

Pois convenhamos, que me dava mais jeito ficar lá. (Arg 34.2) 

 Mas se for para continuar na biblioteca... (Arg 34.3) 

Penso que isso não vai acontecer, a não ser que não surja nenhuma hipótese. 

(Arg 34.4) 

Pode não acontecer, mas se continuar a tentar penso que mais cedo ou mais 

tarde… (Arg 34.5) 

Poderá não ser, se calhar, a melhor hipótese,  poderá não ser. (Arg 34.6) 

É assim, eu sei que ninguém me vai oferecer um quadro em sítio nenhum. (Arg 

34.7) 

Pode ser complicado, posso correr riscos como correm alguns colegas meus 

que é ficar a contrato indefinidamente ou a avença indefinidamente. (Arg 34.8) 

Pode acontecer... (Arg 34.9) 

Claro que de X em X meses a pessoa morre um bocadinho, tem uns ataques 

de pânico.(Arg 34.10) 

 

Segmento 35 (§35) Você já passou por uma situação assim e decidiu 

mudar, não foi?  

 

Pois, mas ai, eu que precipitei-me.(Arg 35.1) 

 Porque se eu não me tivesse precipitado naquela altura, eu hoje, se 

calhar…(Arg 35.2) 

 E eu gostava de estar lá. (Arg 35.3) 

Se eu não me tivesse precipitado, eu hoje estaria na função pública, na 

biblioteca, provavelmente a coordenar aquela biblioteca, encantada da vida e a 

fazer uma coisa que gostava. (Arg 35.4) 

Mas, adivinhar é proibido.(Arg 35.5) 

 E, na altura, lá está, era um pouco o que se passa agora, havia uma 

precariedade grande, não havia um quadro. (S35.1  e Arg 35.6) 
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A Faculdade de Direito nem sequer existia, enquanto edifício, estava a 

funcionar dentro da de Economia.(S35.2) 

Portanto, era assim tudo muito precário e na função pública, às vezes, as 

coisas levam o seu tempo. (S35.3 e Arg 35.7) 

São anos, anos e anos e anos. (S35.4) 

E acho que ai foi mesmo, tipo surgiu a oportunidade de um contrato, surgiu a 

oportunidade de um contrato e como ali a situação era…(S35.5 e Arg 35.8) 

 E depois também lá está, era um pouco diferente. (Arg 35.9) 

Eu não estava sozinha. (Arg 35.10) 

Éramos 3 pessoas nas mesmas circunstâncias. (Act 35.1) 

A força das circunstâncias também não foi a melhor. (Arg 35.11) 

Éramos 3 pessoas que estávamos exactamente no mesmo pé de igualdade, 

com a vantagem delas as duas estarem já a fazer as Ciências Documentais e 

eu não. (Act 35.2) 

Eu acho que ai foi mesmo, mais uma vez o pragmatismo. (Arg 35.12) 

Eu pensei “não, isso pode acontecer como também pode não acontecer, mas 

também se acontecer elas têm prioridade sobre mim”, quer dizer, não vão abrir 

3 lugares no quadro de técnicos superiores. (Arg 35.13) 

E ali era tipo uma entrada no quadro. (S 35.6 e Arg 35.14) 

Não, um contrato e depois eventualmente a possibilidade de ir para o 

quadro.(S35.7 e Arg 35.15) 

 E foi o que aconteceu.(S35.8 e Arg 35.16) 

 Realmente aquilo que eu imaginei que iria acontecer, aconteceu.(Arg 35.17)  

 

Segmento 36 §36 Mas aconteceu para todas as que lá estavam ou só …? 

 

Pois, é que depois, entretanto, uma das outras pessoas que lá estava saiu. (Act 

36.1) 

Foi para um contrato para uma outra biblioteca e a pessoa que se deixou estar, 

sim aconteceu, ficou no quadro e ficou como coordenadora da biblioteca e 

entretanto já saiu. (Act 36.2) 

Transferiu-se internamente, mudou de serviço. (Act 36.3) 

Mas não sabíamos, pois não. (Arg 36.1) 

Hoje arrependo-me um bocado porque eu não sei… (Arg 36.2) 
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Ai sai mesmo só por uma questão de comodismo. (Arg 36.3) 

Foi mesmo tipo estou a chegar a profissão deixa-me cá ver, isto é certinho, 

segurinho… Ok! (Arg 36.4) 

Arqueologia estava muito próximo, não é? (Arg 36.5) 

Eu lembrava-me das possibilidades que não havia e encontrei uma 

possibilidade estável e pensei, ok! (Arg 36.6) 

É um pouco… sei lá.(Arg 36.7) 

 Se fosse hoje, se calhar, não pensaria assim, mas na altura era uma maneira 

de assegurar, digamos assim, o futuro.(Arg 36.8) 

 Ao contrário de hoje que, se calhar, deveria ter muito mais cuidado porque sou 

muito mais velha e porque já estou ali há 3 anos…(Arg 36.9) 

 

Segmento 37 (§37) Mas está pronta para fazer a mesma coisa. 

 

Pois, o que é uma loucura.(Arg 37.1) 

 Mais velha então é mesmo uma loucura.(Arg 37.2) 

 

§ 38 Mas está pronta para partir para o desconhecido. 

 

Exacto. (Arg 38.1) 

Oxalá não seja muito desconhecido, porque se não isto pode ser complicado. 

(Arg 38.2) 

Não convém continuar ad eternum assim.(Arg 38.3) 

 

Segmento 39 (§39) Mas você tem critérios para aceitar um outro trabalho 

fora dali ou tudo o que vier a rede é peixe? 

 

Não, não.(Arg 39.1) 

 Isso também não.(Arg 39.2) 

 

Segmento 40 §40 Portanto, o seu desespero é relativo, não é? 

 

Sim. (S40.1) 

Não aceitaria tipo, por exemplo… o que é que eu não aceitaria? (Arg 40.1) 
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Eu aceitaria, digamos assim, eu apesar de tudo aceitaria ir para a função 

pública como técnica profissional com possibilidade de pedir reclassificação ao 

fim de 1 ano.(Arg 40.2) 

 Portanto, isso seria, tipo, em termos financeiros menos de cento e qualquer 

contos, logo ali. (Arg 40.3) 

Mas aceitaria se tivesse hipóteses de saber que no final de um ano, pelo 

menos (dois anos, três anos já era complicado, mas pronto), mas um 

ano…(Arg 40.4) 

 No final de um ano, desempenhando funções de técnica superior, mesmo 

ganhando como técnica profissional, desempenhando funções de técnica 

profissional sabendo que podia vir a pedir a reclassificação e que ela me seria 

dada. (Arg 40.5) 

Aliás, eu candidatei-me a um concurso…(S40.2 e Arg 40.6) 

 Mas lá está, não seria para todos os sítios, confesso. (Arg 40.7) 

Candidatei-me a um concurso, exactamente nessas circunstâncias. (S40.3 e 

Arg 40.8) 

Abriu para técnico superior e técnico profissional. (S40.4) 

Como eu tenho possibilidade de me candidatar aos dois, candidatei-me aos 

dois. (S40.5) 

Mas isto porquê?(Arg 40.8) 

 Porque do ponto de vista logístico, interessa-me porque fica muito próximo de 

minha casa. (S40.6 e Arg 40.9) 

Portanto, se calhar, eu teria menos encargos com a alimentação, em 

termos de transporte. (Arg 40.10) 

Não seria tipo perder tudo, digamos assim, mas seria complicado sim.(Arg 

40.11) 

 Não aceito candidatar-me para técnico profissional para uma área qualquer 

que não seja área de… (Arg 40.12) 

Mesmo em Lisboa já aconteceu e eu não me candidatei e ficou deserto. (Arg 

40.13) 

Eu até soube que ficou deserto e eu não me candidatei.(Arg 40.14) 

 Mas pronto, ai seria mais complicado.(Arg 40.15) 
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Segmento 41 (§41) Isso é em termos das condições e em termos de 

trabalho propriamente dito? Quais é que são as suas prioridades? 

Aprender, com certeza que é aprender. (Arg 41.1) 

Pode ser, sei lá, qualquer coisa em termos do Ministério da Administração 

Pública, uma entidade qualquer da Administração Pública local ou central, 

assim qualquer coisa. (Arg 41.2) 

Local ou central, sim. (Arg 41.3) 

Não tem que ser necessariamente uma Câmara, pode ser qualquer organismo 

da administração central, mas ai, eu acho que é mais difícil. (Arg 41.4) 

Pois, ai eu acho que ainda é mais difícil. (Arg 41.4) 

Ah! e depois é assim, eu não sei o que é que as pessoas lhe dizem, mas, por 

exemplo, em termos de concursos públicos isto é um horror, é tudo 

mafiado.(Arg 41.5) 

 É um horror, é mesmo um horror. (Arg 41.6) 

Há coisas que…(Arg 41.7) 

 Eu senti isso porque eu fui a um concurso em que fiquei em segundo lugar, 

aqui na Escola de Enfermagem de Santa Sofia. (S41.1 e Arg 41.8) 

Acho que tinha o perfil para o lugar, acho sinceramente. (Arg 41.9) 

Fiz as provas, fui a entrevista e não sei o quê… (S41.2) 

O sitio onde eu trabalhei era uma biblioteca da área da saúde e as coisas 

correram bem, mesmo, a prova foi boa. (S41.3) 

E eu fiquei em segundo lugar. (S41.4) 

E depois é assim, por que é que eu não fiquei em primeiro? (Arg 41.10) 

É assim, a pessoa que lá estava, acho que sim, acho que é boa também, mas 

tem uma vantagem sobre mim, já lá trabalhava. (Arg 41.11) 

Fui a um do Museu de História Natural mas não consegui perceber se estava 

ou não armadilhado. (S41.5 e Arg 41.12) 

Não faço ideia, porque nem sequer a biblioteca existe, era para criar de 

raiz. (S41.6 e Arg 41.13) 

 Não faço ideia.(Arg 41.14) 

 Ao quê que eu fui mais? (Arg 41.15) 

Fui, fui a um, por exemplo, na Escola superior de Educação de Setúbal que era 

muito giro. (S41.7 e Arg 41.16) 

O projecto era muito giro. (Arg 41.17) 
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Para já o espaço é lindíssimo e depois o projecto era muito interessante. (Arg 

41.18) 

Depois acho que há uma pessoa, uma pessoa que está ligada de certa 

maneira a escola que é a bibliotecária ou foi, que penso que foi uma grande 

impulsionadora da biblioteca. (Act 41.1) 

Tive imensa pena de não ter ficado, mas ai eu acho que não fiquei porque a 

pessoa que ficou, provavelmente, tinha mais mérito de certeza absoluta. (Act 

41.2) 

Tinha mais currículo, eu acho. (Act 41.3) 

Acho que ela vinha de um gabinete da ONU ou uma coisa qualquer. (Act 41.4) 

Tinha mais experiência profissional do que eu e a prova dela correu, de 

certeza, muito melhor do que a minha. (Act 41.5) 

A minha prova correu-me muito mal. (Arg 41.19) 

Eu não percebo o que é que eu fiz naquela prova, mas correu mal. (Arg 41.20) 

Correu mal. (Arg 41.20) 

E tive pena, tive imensa pena. (Arg 41.21) 

Tenho a certeza que gostava.(Arg 41.22)  

E estava disposta a mudar de vida para Setúbal mesmo, tipo comprar casa… 

(Arg 41.23) 

Eu moro em Carcavelos. (S41.8) 

Portanto, estava disposta mesmo a mudar de vida, tipo sair daqui e mudar-me 

para a margem sul, que é uma coisa que nunca pensei. (Arg 41.24) 

Sim, mas estava porque gostei mesmo. (Arg 41.25) 

E estive a ver a página deles na Internet e mais não sei o quê…(Arg 41.26) 

Bem, têm projectos fabulosos com os PALOP’S. (Arg 41.27) 

Têm imensa cooperação. (Arg 41.28) 

Acho que se faz um trabalho muito giro ali e acho que seria um futuro muito 

interessante, muito interessante. (Arg 41.29) 

Não fiquei, paciência. (Arg 41.30) 

Por exemplo, no Museu de História Natural espreitei e eram caixotes e 

caixotes, pavoroso. (S41.9 e Arg 41.31) 

Portanto, seria mesmo começar do zero e tenho ideia que é uma estrutura 

muito pesada, seria um processo muito moroso. (S41.10 e Arg 41.32) 

Ali não, ali senti que a escola pulsa de vida. (Arg 41.33) 
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É que fiquei mesmo com essa ideia, que a escola é mesmo um organismo 

vivo.(Arg 4.34) 

 

Segmento 42 (§42) Quando concorreu já estava no emprego actual? 

 

Sim. Isto acontece há um ano e tal.(S42.1) 

 

Segmento 43 (§43) Há um ano e tal que você já anda… Não é de agora? 

 

Não, eu não acordei e disse “estou farta daquilo”. (Arg 43.1) 

Só que para concursos públicos não é fácil. (Arg 43.2) 

Muitas vezes o que acontece é que, como é uma área que não está saturada, 

têm necessidade de abrir concursos externos, porque não há muitos serviços 

que tenham disponíveis bibliotecários que possam transitar. (Arg 43.3) 

Portanto, ainda há algum espaço mas, cada vez mais, o mercado vai 

saturando. (Arg 43.4) 

Porque lá está, com está especialização uma pessoa de qualquer  licenciatura 

pode fazer a especialização e pode entrar. (Arg 43.5) 

Portanto, não é, não é fácil.(Arg 43.6) 

 

Segmento 44 (§44) Portanto, os seus projectos a médio e a curto prazo 

são? 

 

Sair ou então mudar lá dentro. (S44.1 e Arg 44.1) 

Isto não é muito bom.(Arg 44.2) 

 É horrível. (Arg 44.3) 

É que não é bom realmente.(Arg 44.4) 

 Passa realmente uma imagem…(Arg 44.5) 

 É complicado… eu acho que é um bocado complicado e depois as pessoas 

não entendem muito bem “tu estás no quadro, estás há 3 anos; tu não ganhas 

mal.” (Arg 44.6) 

E é tudo verdade. (Arg 44.7) 

Só que ali, não posso evoluir, não tenho estímulo, sinto-me a morrer. (Arg 44.8) 
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Segmento 45 (§45) Você tem filhos? 

 

Não. (S45.1) 

Exacto. (S45.2) 

Também acho que é um bocado por isso.(Arg 45.1) 

 Eu acho que se eu tivesse filhos, eu acho que seria mais complicado, não é? 

(Arg 45.2) 

Ai eu acho que “calma lá, calma lá, isto agora já é diferente. Já existem 

crianças aqui no meio, temos que providenciar o futuro delas e temos que 

pensar.” (Arg 45.3) 

Já não decidimos só por nós. (Arg 45.4) 

E depois é assim, a vantagem também do meu marido ter entrado na função 

pública também é um pouco essa. (Act 45.1) 

Se eu tiver a sorte de ser colocada em qualquer sítio do País ele pode pedir 

destacamento sem perder regalias, não tem que se candidatar de novo a um 

emprego ou andar a procura. (Act 45.2) 

É diferente.(Arg 45.5) 

 Se calhar, também por isso, não me deixa ficar a pensar que eu tenho que 

ficar aqui. (Arg 45.6) 

Se tiver que ficar fico, é daquelas coisas, vamos ver.(Arg 45.7) 

 Mas está em aberto.(Arg 45.8) 

 

Segmento 46 §46 Há mais alguma coisa que gostasse de contar? 

Não. (S46.1) 

Já contei tudo, já me fartei de falar.(Arg 46.2) 
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Recodificação dos segmentos da entrevista 

 

Sequências tipo 

 

S0: A licenciatura 

Eu acabei em ’96, a licenciatura. (S1.1) + Fiz História, variante de Arqueologia. 

(S1.2) + Pois a minha licenciatura é Arqueologia.(S14.3) + Eram as escavações 

de Verão.(S22.2) +  Escavei sempre ao longo dos anos do curso, portanto, 

durante os 4 anos, escavei sempre. (S22.3) + Todos os verões escavava, mas 

digamos assim, ter mesmo um trabalho de Arqueologia, nunca tive. (S22.4) + 

Não tenho muito esse termo de comparação. (S22.5) 

 

S1: As pedagógicas 

Depois decidi fazer as pedagógicas e fiz o 5.º ano. (S1.3) + Mas depois não fiz 

o estágio, pois achei que não tinha vocação para professora. (S1.4) + Acho que 

aquilo não correu muito bem, sinceramente. (S2.1) + Mas, fiz tudo, fiz o 5º ano. 

(S2.2) + Portanto, fiz tudo logo, não parti aquilo. (S2.3) 

 

 

S2: O emprego na IPSS 

Tinha um part-time e depois entretanto arranjei um emprego em full-time, o que 

tornou tudo mais complicado, porque era muito complicado vir as aulas… (S2.5 

+ Esse emprego foi numa IPSS. (S2.6) + Aquilo era uma IPSS e tinha como 

valência deficientes motores. (S2.7) + Entretanto, a Assistente Social saiu por 

problemas familiares e convidaram-me. (S2.8) + Eu aceitei e estive lá 8 meses. 

(S2.9) + Entretanto o meu contrato terminou e eles conseguiram colocar uma 

Assistente Social e eu pensei “vou ter que pensar outra coisa na minha vida, 

isto não está fácil”. (S2.10) + Entretanto, depois, ou li ou informei-me ou já não 

sei… (S2.11) 
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S3: A formação na área da documentação 

Um dia, cruzei-me com alguém que me falou nuns cursos que havia 

profissionais na área da documentação. (S2.12) + Decidi informar-me e tive 

conhecimento da Associação da BAD, que é a Associação Portuguesa de 

Documentação. (S2.13) + Então, contactei-os e, por sorte, nesse ano ia abrir 

um curso Técnico-profissional lá, o nono curso Técnico profissional. (S2.14) + 

Eu fiz esse curso. (S2.15) + Tive a sorte de conseguir entrar nesse curso, 

porque só 3 anos depois é que voltaram a abrir. (S2.16) + Portanto, candidatei-

me. (S2.17) 

Pensei que o facto de ser licenciada podia ser uma complicação, pois eles 

pediam como habilitações mínimas o 11.º ano e eu tinha a licenciatura.(S2.18) 

+ Aceitaram-me. (S2.20) + Eu fiz aquilo e tive boas notas e, entretanto, quando 

acabei… (S2.21) + Aquilo foram 7, 8 meses, creio eu, a tempo inteiro. (S2.22) + 

Terminei, e no final desse curso era fazer um estágio. (S2.23) + Fiz um estágio 

profissional para concluir o curso aqui no ISCTE. (S2.24) + Foram poucas 

horas. (S2.25) + Aquilo foram 120 horas ou uma coisa assim. (S2.26) + A 

questão da documentação foi mesmo uma necessidade de trabalhar e surgiu 

por acaso, mesmo. (S17.1) + Porque, durante a licenciatura, nunca se pôs 

sequer.(S17.2) +  Surgiu mesmo por acaso. (S17.3) + Acho que foi mesmo um 

acaso…(S17.4) +  E depois foi realmente o facto de conseguir colocação no 

curso técnico profissional, começar a trabalhar, fazer um trabalho muito mais 

prático… (S17.5) + A parte prática. (19.1) + Mesmo a parte prática, a parte 

executiva. (S19.2) + Não é que não tenha teoria. (S19.3) + Tem teoria, mas é 

mais o saber fazer, o saber dar resposta. (S19.4) + Acho que foi importante 

poder conciliar essas duas coisas, aliar a parte mais teórica, mais pensante das 

Ciências Documentais, à outra parte, ao executar… (S19.5) + Acho que entrei 

nas Ciências Documentais, quer dizer, na área da documentação por uma 

questão de pragmatismo e depois descobri que gostava.(S21.3 

 

S4: O emprego na Biblioteca da Faculdade de Direito 

Entretanto convidaram-me se eu queria ir trabalhar para a Faculdade de Direito 

da universidade Nova de Lisboa. (S2.27) + Era o 1.º ano que eles estavam a 

arrancar com o curso do Direito…(S2.28)  + Claro que sim, disse logo que sim 

o mais possível.(S2.29) + Estive lá pouco tempo. (S2.30) + Estive lá 3 
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meses.(S2.31) + Na área da documentação sim. (S3.1) + Ai sempre na área da 

documentação. (S3.2) + Três meses. (S3.3) + E como era contrato, não era… 

(S3.5) + Porque eu na Faculdade de Direito estava com avença, decidi “ok!”. 

(S3.6) + Teve que ser.(S15.1) + Ai foi o lado prático.(S15.2 ) + Ai foi porque 

precisava de comer. (S15.3) + Foi mesmo, ai foi o lado prático. (S15.4) + 

Precisava de ter um emprego.(S15.5) + E, na altura, lá está, era um pouco o 

que se passa agora, havia uma precariedade grande, não havia um quadro. 

(S35.1 ) + A Faculdade de Direito nem sequer existia, enquanto edifício, estava 

a funcionar dentro da de Economia.(S35.2) + Portanto, era assim tudo muito 

precário e na função pública, às vezes, as coisas levam o seu tempo. (S35.3 + 

E acho que ai foi mesmo, tipo surgiu a oportunidade de um contrato, surgiu a 

oportunidade de um contrato e como ali a situação era…(S35.5 + E ali era tipo 

uma entrada no quadro. (S 35.6 + Não, um contrato e depois eventualmente a 

possibilidade de ir para o quadro.(S35.7 ) +  E foi o que aconteceu.(S35.8) 

 

 

S5: O emprego na Biblioteca da escola de saúde 

Entretanto, surgiu uma vaga na Escola Superior de Saúde de Alcoitão, que era 

mais perto da minha casa.(S3.4) + Era preciso estabilizar de alguma maneira. 

(S3.7) + Ok! Então decidi e fui para lá. (S3.8) + Não podia evoluir e achei que 

precisava mesmo de dar uma volta qualquer na minha carreira, mas sempre na 

área da documentação. (S4.2) + Eu estava como técnica superior. (S 7.3) + Era 

responsável por um serviço que estava mais ou menos assim no top. (S7.4) +  

 Estava perto de casa, tinha todas as vantagens e mais algumas(S7.5) + 

Profissionalmente, eu acho que estava a procura de um estímulo diferente. 

(S7.7) + Quando eu lá cheguei, aquilo era um depósito de livros, se quiser… 

uma amalgama de livros minimamente arrumados e eu decidi “ok!, vou limpar 

tudo e vou mudar tudo”. (S7.8) + E mudei tudo desde as cotas, a classificação, 

fiz a requisição da base, fiz o pedido do novo software. (S7.9) + Decidi dar uma 

dinâmica diferente a Biblioteca. (S7.10) + Apesar de sermos apenas duas 

pessoas, acho que conseguimos dar uma dinâmica diferente e a biblioteca 

tornou-se, dentro do possível, um pólo atractivo na escola e com validade, que 

era coisa que não tinha. (S7.11) + Ou seja, quando eu cheguei lá, as pessoas 

iam, consultavam a biblioteca… porque existe outra biblioteca no Hospital do 
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Alcoitão… (S7.12) + Os alunos saíam da escola para irem a outra biblioteca. 

(S7.13) + Ou seja, a biblioteca da escola não estava a dar resposta.(S7.14) +  

Entretanto, tudo isto foi alterado. (S7.15) + O senhor da biblioteca do hospital 

deixou de ter utilizadores ou passou a ter muito poucos utilizadores…(S7.16) + 

Lançamos vários inquéritos e as coisas estavam a correr bem. (S7.17) + O 

equipamento era péssimo… (S7.18) + Se visse as mesas onde eles 

trabalhavam, as cadeiras onde eles se sentavam… (S7.19) + Tipo havia dois 

computadores de pesquisa caquécticos, velhíssimos sem acesso à internet 

(S7.20) +  Era impensável, sem um posto de acesso à Internet, estamos a falar 

de uma Escola Superior (S7.21) + E falava várias vezes, tipo propus, 

apresentei no caderno de encargos portanto, com novo mobiliário.(S7.22) +  

Pelo menos que o espaço pudesse ficar minimamente agradável e dar alguma 

comodidade as pessoas. (S7.23) + Já que eles pagavam uma propina tão alta, 

o mínimo era que pudessem ter algumas condições. (S7.24) + A renovação da 

bibliografia também, porque quando eu cheguei quase não havia livros 

nenhuns novos. (S7.25) + Consegui desbloquear, digamos assim, um 

orçamento para a biblioteca, para aquisição de livros (S7.26) + A questão é que 

via. (S27.1) + O resultado final acabava por ir parar a biblioteca. (S27.2) + Eles 

faziam tipo uma monografia, no final do curso, e essa monografia depois era 

classificada e de acordo com a classificação iria engrossar ou não o espolio da 

biblioteca. (S27.3 ) + E, na maior parte das vezes, eram boas notas e 

acabavam por ficar lá as monografias.(S27.4) + Porque também lá está, 

durante o dia uma pessoa tinha não sei quantas solicitações de “olhe preciso 

de fazer uma pesquisa para não sei o quê”; “quando é que acha que me pode 

arranjar isso”. (S27.5 e) 

Nós fazíamos a pesquisa e depois dizíamos passe amanhã, passe a tarde… 

(S27.6) 

 

 

S6: A pós-graduação em Ciências documentais 

Entretanto, nesse ano que fui para lá, eu decidi fazer as Ciências Documentais, 

a Pós-Graduação, que fiz. (S3.9) + Fiz. (S3.10) + Estava a trabalhar lá em 

Alcoitão e ao mesmo tempo a fazer as Ciências documentais. (S3.11) + Fiz as 

Ciências Documentais e passado uns meses sai de Alcoitão. (S3.12) + E 
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depois pensei “já que tenho licenciatura, por que não fazer as Ciências 

Documentais e poder vir a ter…” sei lá, umas funções mais de coordenação, se 

calhar, do que execução, apesar de fazer também… (S17.6) + Na maior parte 

das bibliotecas, quem coordena executa também.(S17.7) Portanto, isso do 

mandar fazer, já era. (S17.8) + Porque a vantagem, por exemplo, desta 

especialização é exactamente isso, é que a pessoa pode faze-la em qualquer 

área. (S17.10) + Uma pessoa de uma outra área qualquer, não tem que ser 

obrigatoriamente da área das letras.(S17.10) + Há muita gente de História, 

muita, muita, muita gente de História. (S17.11) + Muita gente.(S17.12) + A pós-

graduação é assim, para já, nunca me poderia candidatar a um concurso 

público, na área da documentação, como técnica superior se não tivesse a pós-

graduação. (S18.1) +  A outra era um técnico profissional e é uma carreira à 

parte. (S18.2) + Não é dentro do generalista. (S18.3) + A vantagem, mais uma 

das vantagens digamos assim, é o facto de não entrar como estagiária. (S18.4) 

O facto de ter feito essa especialização que são dois anos, não é necessário 

que a pessoa entre, como a maioria dos técnicos superiores que fazem o 

estágio. (S18.5 e Act 18.1) + Têm um ano de estágio e depois então têm que 

apresentar o trabalho para poderem ingressar no quadro. (S18.6 e Act 18.2) + 

Aqui, portanto, a pessoa, pelo facto de ter feito essa especialização, dá-lhe 

acesso directo, não passa pelo período de estágio. (S18.7 e Act 18.3) + Mas 

posso-lhe dizer que também foi muito importante fazer o Técnico – Profissional. 

(S18.8) + Ter a outra complementaridade. (S18.9) + E, sobretudo, ter a 

vantagem de estar a trabalhar no terreno e poder aplicar os 

conhecimentos.(S19.6) + Já estava a trabalhar sim.(S20.1) +  Fiz sempre a 

trabalhar.(S20.2) +  Eu acho que é mais positivo, porque surgem mais 

dúvidas.(S20.3) +  Eu acho que enriquece mais as aulas também. (S20.4) + 

Trazem a experiência e torna as aulas mais enriquecedoras e do ponto de vista 

profissional é também mais enriquecedor porque acabamos também por trazer 

os conhecimentos das aulas. (S20.5) + Eu acho que nunca fiz tanta coisa na 

biblioteca como no período em que estive a fazer as Ciências 

documentais.(S20.6) +  Sei lá, lançar inquéritos, porque aprendi a fazer… 

(S20.7) + Há uma série de coisas que, se calhar, chegaria lá muito mais tarde 

porque provavelmente a experiência me diria isso e assim foi mais fácil. (S20.8) 
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Foi muito mais fácil ter o terreno ali a mão de semear para poder 

aplicar.(S20.9) + Eu fiz um estágio, durante a pós-graduação. (S28.1) + Fiz um 

estágio na biblioteca de Oeiras e foi engraçado. (S28.2) + Porque foi um 

inquérito. (S29.1) +  Portanto, acabei por não ter assim um contacto com o tipo 

de trabalho e com o tipo de actividades que eles põem em prática na biblioteca. 

(S29.2) + Acabou por ser um inquérito, mas pronto… (S29.3) +  Depois há 

realmente uma equipa, as pessoas estão distribuídas por actividades, falam 

entre elas…(S29.4) 

 

 

S7: O emprego na biblioteca da empresa de consultoria 

E candidatei-me ao sítio em que estou hoje, que é uma empresa de auditoria e 

consultoria, e pronto.(S4.3) + Estou no centro de documentação da empresa. 

(S5.1) + Eles já tinham um bibliotecário e, na altura, eles colocaram um 

anúncio na BAD, da qual eu sou sócia, e eles mandam periodicamente para 

casa os recrutamentos que as instituições pedem.(S5.2) + Então decidi arriscar 

e mandei currículo mesmo só naquela tipo ver se pegava. (S5.3) + Pegou e 

estou lá.(S5.4) + Faço todo o tratamento documental do centro de 

documentação em colaboração com a minha colega. (S6.1) + Portanto, desde 

a catalogação, indexação, a classificação, a inserção dos dados na base. 

(S6.2) + Faço também a difusão colectiva da informação, ou seja, definimos um 

perfil de utilizador. (S6.3) + Definimos um perfil de utilizador que nos pede 

determinada documentação numa determinada área e de acordo com a 

documentação que nos vai chegando ou de acordo com aquilo que nós vamos 

pesquisando na base de dados vemos o que pode ter interesse a esses 

utilizadores e fazemos-lhe chegar imediatamente essa informação.(S6.4) + 

Enquanto eu lá sentia que o meu trabalho era valido, porque era fundamental 

que eles pudessem obter determinado tipo de informação…(S 7.28) +  Aqui 

também é, mas é diferente. (S 7.29) + Aqui tenho todo o tipo de 

condições.(S7.30) +  Por exemplo, do ponto de vista logístico tenho uma 

secretária óptima, acesso a Internet rapidíssimo, servidor, tudo… (S7.31) + 

Mas depois, acho que falta o outro lado. (S7.32) + Acho que o lado humano, 

digamos assim, o lado mesmo… (S7.33) + Aqui a nossa função é muito 

suporte. (S7.34) + Aliás tudo o que não é auditor e consultor é suporte.(S7.35) 
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+ Nós temos um papel mínimo aqui. (S7.36 + Digamos que o meu ordenado 

equivale a um técnico superior de primeira e para onde quer que eu vá…(S12.1 

+ Efectiva no quadro. (S23.1) + É pouco estimulante.(S26.2) + É muito 

rotineiro.(S26.3 + Eu sei que aquilo é importante para o trabalho deles, mas 

como eu não vejo o resultado final do trabalho deles…(S 26.4 + Se calhar deve 

ser isso, como eu não vejo o resultado final do trabalho deles, eu não sei até 

que ponto é que eu contribui ou não contribui para aquilo ser decisivo. (S26.5 + 

Eu posso passar tipo um dia inteiro a ver se um Decreto-Lei teve ou não 

alterações. (S27.8) + Quer dizer, não é muito estimulante. (Arg 27.6) + Depois, 

ali trabalho sozinha.(S27.9) +  Eu odeio trabalhar sozinha. (S 27.10 Arg 27.8) + 

Trabalho sozinha ali. (S27.11)+ Depois o espaço...(S 27.12 Arg 27.10) +  Nem 

sequer é um sitio onde as pessoas vão com frequência porque estamos lá 

enfiados…(S27.13) 

 

S8: Os projectos 

Portanto, a sair dali será para o público. (S12.7 + Estou. (S14.1) + Estou, 

dentro da área da documentação, sim. (S14.2) + Estou. (S24.1) + Sabe o que é 

mandar currículos? (S24.2) + Estou nessa fase já.(S24.3) +  Portanto, estou. 

(S24.4) + Obviamente que estou.(S24.5) + Quer dizer, porque é assim, eu não 

ganho mal, não é? (S30.2) + Estou no quadro e estou em Lisboa e quero sair. 

(S30.3 Sair ou então mudar lá dentro. (S44.1 

 

S8a: Os concursos 

Aliás, eu candidatei-me a um concurso…(S40.2)+  Candidatei-me a um 

concurso, exactamente nessas circunstâncias. (S40.3) + Abriu para técnico 

superior e técnico profissional. (S40.4) 

Como eu tenho possibilidade de me candidatar aos dois, candidatei-me aos 

dois. (S40.5) + Porque do ponto de vista logístico, interessa-me porque fica 

muito próximo de minha casa. (S40.6 + Eu senti isso porque eu fui a um 

concurso em que fiquei em segundo lugar, aqui na Escola de Enfermagem de 

Santa Sofia. (S41.1 e Arg 41.8) + Acho que tinha o perfil para o lugar, acho 

sinceramente. (Arg 41.9) + Fiz as provas, fui a entrevista e não sei o quê… 

(S41.2) + O sitio onde eu trabalhei era uma biblioteca da área da saúde e as 

coisas correram bem, mesmo, a prova foi boa. (S41.3) + E eu fiquei em 
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segundo lugar. (S41.4) + Fui a um do Museu de História Natural mas não 

consegui perceber se estava ou não armadilhado. (S41.5) + Não faço ideia, 

porque nem sequer a biblioteca existe, era para criar de raiz. (S41.6) +  Fui, fui 

a um, por exemplo, na Escola superior de Educação de Setúbal que era muito 

giro. (S41.7 + Por exemplo, no Museu de História Natural espreitei e eram 

caixotes e caixotes, pavoroso. (S41.9 + Portanto, seria mesmo começar do 

zero e tenho ideia que é uma estrutura muito pesada, seria um processo muito 

moroso. (S41.10 + Sim. Isto acontece há um ano e tal.(S42.1) 

 

 

 

 

 

Actuantes 

 

O marido 

Posso tentar um termo de comparação com o meu marido. (Arg 16.3 e Act 

16.1) + O meu marido é licenciado em História, com mestrado em 

Descobrimentos. (Act 16.2) + Está a ponderar fazer o doutoramento e é 

assistente administrativo na Câmara de Loures.(Act 16.3) +  Entrou em 

Outubro e até lá era funcionário da FNAC. (Act 16.4) + Temos outros colegas 

de História também assim. (Act 16.5) + E depois é assim, a vantagem também 

do meu marido ter entrado na função pública também é um pouco essa. (Act 

45.1) + Se eu tiver a sorte de ser colocada em qualquer sítio do País ele pode 

pedir destacamento sem perder regalias, não tem que se candidatar de novo a 

um emprego ou andar a procura. (Act 45.2) 

 

 

 

Os utilizadores 

Definimos um perfil de utilizador que nos pede determinada documentação 

numa determinada área e de acordo com a documentação que nos vai 

chegando ou de acordo com aquilo que nós vamos pesquisando na base de 

dados vemos o que pode ter interesse a esses utilizadores e fazemos-lhe 
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chegar imediatamente essa informação.(S6.4 e Act 6.3) + Também porque 

acho que o tipo de utilizadores era muito mais estimulante lá do que aqui. (Act 

7.12) + Aqui são advogados, economistas, gestores.(Act 7.13) + O tipo de 

utilizadores são pessoas que procuram outro tipo de informação e depois não é 

só isso…(Act 7.14) +  Enquanto eu lá sentia que o meu trabalho era valido, 

porque era fundamental que eles pudessem obter determinado tipo de 

informação… + O estímulo, o feedback dos alunos, acho que é especial 

comparativamente com o outro público. (Act 7.15) + Trabalhamos, no fundo, 

para que eles consigam fazer o trabalho deles e satisfazer as necessidades 

dos clientes. (Act 7.16) + E porque, eu acho que também eles próprios põem 

poucas questões, está a ver? (Act 26.1) +  É o tipo de utilizadores… (Act 26.2) 

+ Por exemplo, o que é que eles pedem na maioria das vezes “olhe, preciso do 

Decreto-Lei 24/2003 e quero saber que actualizações é que ele teve.” (Act 

26.3) + Ok! e… não chega., não é. (Arg 26.4) + Quer dizer, tipo eles chegam e 

olham e vêem esta revista. (Act 26.4) + Está mesmo muito bem. (Act 26.5) 

 

Eles 

Na escola, eu gostava do trabalho e gostava dos utilizadores, mas acho que o 

problema foi a direcção da escola não querer saber da biblioteca também (Arg 

9.5 e Act 9.1). + Quando chegava a hora de tratar, de chegar junto deles e 

dizer “olhe, eu preciso disto.” (Act 9.2) +  “É pá, espere lá ai, é que ai já envolve 

verbas e sabe como é. (Act 9.3) +  A biblioteca não pode dar muita despesa 

porque nós precisamos de mandar o dinheiro para os professores e depois 

precisamos de fazer as obras ali na secretaria e depois é o material 

informático.” (Act 9.4) +  E eu dizia “então a biblioteca parece não ser da 

escola, os aluno precisam de estudar, precisam de material, precisam de ter 

algumas condições de logística, de apoio.”  (Act 9.5) + “Pois é, mas isso não é 

prioritário.” (Act 9.6) + Eles mexeram em tudo. (Act 9.7) + Aquilo era uma 

escola da Santa Casa e estavam sempre a dizer “a escola dá prejuízo, dá 

prejuízo”, apesar deles pagarem propinas elevadíssimas... (Act 9.9) + Achavam 

que a escola dava prejuízo e, se calhar, mexer na biblioteca…(Act 9.10) 
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Eu reflexivo 

Tenho consciência que não me dediquei, se calhar, como deveria ser as 

pedagógicas.(Act 2.1) 

e eu pensei “vou ter que pensar outra coisa na minha vida, isto não está fácil”. 

(S2.10 e Act 2.2) 

É isso, agora olhando para trás, agora percebo que sim, que fiz um bom 

trabalho. (Arg 7.21 e Act 7.11) 

Não sei se isso acontece com a maior parte das pessoas, mas eu gostava, pelo 

menos, de sentir que estou… (Act 8.1) 

Hoje eu tenho consciência que não foi.(Arg 10.4 e Act 10.1)  

 

Eu 

Eu estava como técnica superior. (S 7.3 e Act 7.1) 

Eu sou aquela doida que estou a tentar sair para um contrato, percebe? (Arg 

23.1 e Act 23.1) 

Eu depois não sou aquele tipo de pessoa que… (Act 26.6) 

Não sou muito chata. (Act 26.7) 

Não digo “tem que preencher ficha. Tem que assinar isso”, “olhe, veja lá, já 

está atrasado com o livro. Tem que entregar.” (Act 26.8) 

Não sou, não sou assim. (Act 26.9) 

Eu acho que, muito sinceramente, não era nada necessário mais outra 

bibliotecária. (Arg 27.16 e Act 27.4) 

Acho que o tipo de necessidades dos utilizadores não justifica ter dois 

técnicos superiores. (Arg 27.20 e Act 27.6) 

E, se calhar, eu gosto de protagonismo. (Arg 28.4 e Act 28.1) 

Porque, realmente, nós divulgamos tão pouco a nossa profissão e ela é ainda 

tão vista como aquelas senhoras de óculos, carrapito, que são umas 

antipáticas e que nos olham de lado sempre que a gente chega com o livro 

atrasado e dizem logo “vai ficar sei lá quanto tempo sem poder requisitar” ou 

então “vai ter que pagar uma multa.” (Act 33.1) 

 

 

A bibliotecária 
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Depois acho que há uma pessoa, uma pessoa que está ligada de certa 

maneira a escola que é a bibliotecária ou foi, que penso que foi uma grande 

impulsionadora da biblioteca. (Act 41.1) 

Tive imensa pena de não ter ficado, mas ai eu acho que não fiquei porque a 

pessoa que ficou, provavelmente, tinha mais mérito de certeza absoluta. (Act 

41.2) 

Tinha mais currículo, eu acho. (Act 41.3) 

Acho que ela vinha de um gabinete da ONU ou uma coisa qualquer. (Act 41.4) 

Tinha mais experiência profissional do que eu e a prova dela correu, de 

certeza, muito melhor do que a minha. (Act 41.5) 

 


