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PERCURSOS DE FORMAÇÃO 
E TRAJECTÓRIAS PROFISSIONAIS

Um estudo de caso*
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Neste texto procuramos interrogar e compreender o modo como os actores mobilizam e reorga-
nizam os seus saberes em contexto profissional para assegurarem a sua actividade e identi-
dade no trabalho. Partimos de uma investigação realizada com uma equipa multidisciplinar,
numa organização pública em Portugal. Incidimos num estudo de caso, cuja abordagem se
inscreve no paradigma de investigação qualitativa, sendo as narrativas biográficas instrumen-
tos privilegiados de acesso à informação. No trabalho de interpretação das narrativas e seus
conteúdos são convocados diversos autores, inscritos em diferentes áreas do conhecimento,
nomeadamente da Pedagogia, da Sociologia das Profissões, da Sociologia das Organizações,
da Ergonomia, do Direito, da Psicologia Social, entre outras. A análise das narrativas biográfi-
cas que recolhemos permite-nos evidenciar como elementos relevantes, emergentes da experiên-
cia vivida e dos sentidos expressos, trajectórias idiossincráticas e estratégias diversas de
(re)construção identitária, mas todas elas entrelaçadas por relações densas entre espaços-tem-
pos de formação e espaços-tempos de trabalho. 

Palavras-chave: formação, trabalho, produção de saberes, identidade profissional

Introdução

As relações entre formação e trabalho têm vindo a modificar-se ao longo da História. Se, ini-
cialmente, e anteriormente à democratização da educação, ambos os campos se constituíram e
gozaram de uma relativa autonomia, ou mesmo dicotomia (Santos, 1989), o período do capita-
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lismo liberal e posteriormente o do capitalismo organizado levou a que a dicotomia, até então
mais visível, se transformasse numa separação temporal de dois mundos intercomunicáveis confi-
gurados pela sequência formação-trabalho (Santos, 1989). Esta sequência prometia uma estabili-
dade entre a oferta de educação e a oferta de trabalho, entre certificação/qualificação e
trabalho/emprego (Correia, 1996; Santos, 1989). 

Este cenário tendo encontrado contextos históricos mais ou menos propícios, nomeadamente
durante os «trinta gloriosos anos» (Correia, 1996), é progressivamente posto em causa a partir da
década de 1970 e mais acentuadamente a partir de 1980, dando conta da inviabilidade daquela
correspondência estável. A democratização da educação, a acelerada transformação dos processos
produtivos e a própria concepção do trabalho que se foi alterando, tornando mais ténue a ligação
entre trabalho e emprego, leva a que a formação deixe de ser anterior ao trabalho para ser conco-
mitante deste (Santos, 1989; Dubar & Tripier, 1998). 

Neste quadro, acresce sublinhar a mudança do sentido dos trajectos de mobilidade profissio-
nal e o claro incentivo ao desenvolvimento de estratégias individualizadas para assegurar e melho-
rar a própria empregabilidade. São disto um claro exemplo o apelo à aprendizagem ao longo da
vida, tal como os discursos que deslocam a noção e o sentido da qualificação para a de compe-
tência(s), deslocando, ao mesmo tempo, o investimento na formação por parte das instituições –
de formação e de trabalho – para os indivíduos no sentido de os tornar empregáveis, mantendo-os
«em estado de competência, de competitividade no mercado» (Dubar, 2000: 112). Conforme
salienta Dubar (ibidem), «não é a escola nem a empresa (mesmo coordenadas) que produzem as
competências que os indivíduos têm necessidade para aceder ao mercado do trabalho, obter um
salário e fazer-se reconhecer: são os próprios indivíduos. Eles são responsáveis pela sua compe-
tência nos dois sentidos do termo: são responsáveis pela sua aquisição e pelo seu insucesso».

É neste cenário – em que a economia, a política, o trabalho e a formação se entrecruzam,
numa interdependência que deixou de ser local para se tornar global2 –, marcadamente instável e
competitivo, que as trajectórias profissionais e de vida dos indivíduos se constroem. 

A formação inicial para um trabalho e um emprego, a qualificação e certificação obtida no qua-
dro de uma instituição reconhecida para o fazer com vista à inserção e manutenção no mercado de
trabalho deixou de ser uma relação natural e estável para se inscrever num quadro de encontros
prováveis entre trajectórias possíveis. É neste cenário que se inscreve a grande maioria das trajectó-
rias das participantes no estudo que realizámos e sobre o qual iremos incidir neste texto. 

Na abordagem que fazemos adoptamos um quadro teórico relativamente amplo, procurando
cruzar os contributos da Sociologia, nomeadamente das Profissões e das Organizações (com desta-
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que para autores como Crozier, Sainsaulieu, Dubar, Boltanski, Sousa Santos, Correia), da Psicodi-
nâmica do Trabalho e da Ergonomia (onde se inscrevem autores como Alter, Davezies e Dejours),
da Pedagogia e da Psicologia Social (salientando como referências importantes Charlot, Demailly e
Enriquez). Este quadro de referência permitiu-nos aprofundar a compreensão e interpretação dos
conteúdos das narrativas e identificar lógicas de produção de identidades no cruzamento entre
percursos de formação e trajectórias profissionais.

O texto organiza-se em três pontos essenciais: num primeiro momento, faremos uma breve
apresentação da metodologia de investigação adoptada e da caracterização do estudo que desen-
volvemos; num segundo ponto, salientaremos os diferentes contextos de formação e aprendiza-
gem nas trajectórias das autoras, as interacções/confrontações dos saberes no seio do colectivo de
trabalho e a dinâmica da organização na construção/renovação dos saberes, procurando dar conta
das relações que as autoras desenvolvem entre os saberes e o trabalho num contexto específico
que é também um tempo e um espaço das suas trajectórias profissionais; num último ponto,
salientaremos as principais conclusões retiradas do estudo realizado.

Enquadramento metodológico do estudo

O estudo que realizámos e ao qual nos referimos neste texto com a apresentação de algumas
das dimensões trabalhadas e principais conclusões daí resultantes, insere-se no paradigma qualita-
tivo de investigação (Guba & Lincoln, 1994; Morse, 1994; Olabuénaga, 2003) e centrou-se num
estudo de caso, tomando como referência as principais características deste tipo de estudos e às
quais diversos autores fazem referência (cf. Yin, 1989; Merriam, 1998; Stake, 2003). Neste per-
curso, de recolha de informação e sua interpretação, foram privilegiadas como estratégias de
investigação a fenomenologia, o interaccionismo simbólico e a etnometodologia. Salientamos
como técnicas de recolha de informação a entrevista semi-estruturada, a pesquisa documental, a
observação directa e as narrativas biográficas.

No Quadro 1 apresentamos uma sistematização do processo de investigação, evidenciando os
principais momentos, fontes e técnicas de recolha de informação. 

O estudo que realizámos (2002-04) centrou-se numa equipa multidisciplinar constituída um
ano antes do início da nossa investigação. Durante este período efectuámos entrevistas às chefias
directas, observação não participante em reuniões quinzenais da equipa, entrevistas biográficas a
todos os elementos da equipa que aceitaram participar na investigação (15 no total), pedidos de
registos biográficos escritos às diferentes participantes e consulta de documentos vários (relatórios
elaborados pela equipa ou pelos seus elementos e legislação). 

É uma equipa que um centro distrital de Segurança Social constituiu para dar cumprimento a
um normativo legislativo sobre Direito de Menores em Portugal, prevendo para tal a constituição
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de equipas multidisciplinares de assessoria aos tribunais (EMAT). Nesta sequência a organização
decide recrutar licenciados em Psicologia, Serviço Social e Direito e constituir a referida equipa a
partir de Abril de 2001, a qual se vai alargando progressivamente até ao final desse mesmo ano
civil com um total de 20 elementos com diferentes formações: psicólogas e assistentes sociais em
maior número, duas juristas e uma professora especializada, equipa coordenada por uma assis-
tente social. A grande maioria dos elementos que integram a equipa são contratados (com um
contrato individual de trabalho), tendo algumas vínculo definitivo à função pública: a coordena-
dora e algumas técnicas que sofreram uma mobilidade horizontal, sendo transferidas de outras
equipas da organização para esta equipa.

Consideramos ser importante salientar alguns aspectos da caracterização da equipa e dos ele-
mentos que a integram, de modo a evidenciarmos alguns elementos relevantes na produção de
identidade(s) e emergentes da relação entre percursos de formação e trajectórias profissionais.

i) As trajectórias das participantes no estudo

Quase todos os elementos da equipa concluíram a formação base (que lhes conferiu o diploma
de acesso ao emprego) nas décadas de 1980-90, a maior parte na década de 1990. Todas as narra-
doras, à excepção de duas delas, se encontravam a trabalhar na altura em que decidiram concorrer
ou mudar para este trabalho. No entanto, tinham um vínculo de trabalho frágil, em que a mobili-
dade possível (para algumas ela representa tempos médios de permanência no mesmo trabalho de
três a quatro meses) é uma mobilidade externa, em mercados profissionais – o «que implica eleva-
das taxas de mudança de empregadores ou de sectores, acompanhadas da permanência no mesmo
tipo de actividade» (Dubar, 1997: 176). Algumas das autoras conseguiram inserir-se no mercado
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Tempos 
Dimensões

1º Tempo 2º Tempo 3º Tempo

Objectivo

Duração

Fontes de informação

Técnicas de recolha de dados

Acesso e aproximação

Mar.-Out./2002

Chefe de divisão

Coordenadora da equipa

Equipa multidisciplinar

Entrevista semidirectiva

Documentos 

Observação directa

Registos biográficos escritos

Permanência orientada e retirada

Nov./2002-Jan./2003

Equipa multidisciplinar

Elementos da equipa

Observação directa

Documentos

Registos biográficos escritos

Narrativas biográficas

Permanência orientada e retirada

Fev.-Maio/2003

Equipa multidisciplinar

Elementos da equipa

Observação directa

Narrativas biográficas

QUADRO 1

Processo de aproximação e permanência no campo e acesso à informação 



interno de trabalho após algum tempo de «nomadismo» (Boltanski & Chiapello, 1999), em que o
tempo de espera para aceder a este mercado de trabalho foi variável – entre um ano e dez anos. 

Neste sentido, as experiências narradas, ainda que muitas delas possam estar relativamente pró-
ximas, permitem identificar diferentes sentidos ou processos estruturantes subjacentes às várias tra-
jectórias profissionais que designamos de: i) nómadas por opção – estas caracterizam-se basica-
mente por mobilidades externas, desejadas, nas quais as motivações principais estão centradas na
possibilidade de realização pessoal e profissional fortemente mobilizada pelo ofício ou profissão e
consequente desafio que lhe é inerente; ii) nómadas por necessidade – caracterizam-se por uma
mobilidade constrangida, predominantemente externa e pilotada por uma manifesta vontade de
encontrar uma situação profissional estável que permita condições de emprego seguras, centrando-
se as expectativas face ao futuro na inserção no mercado de trabalho que permita essa estabilidade
profissional e pessoal; iii) expectantes – caracterizam-se por uma mobilidade interna real ou dese-
jada, com uma forte expectativa de acesso a um estatuto elevado e uma carreira ascendente e, con-
sequentemente, com grandes expectativas de promoção no interior da instituição.

ii) A área de trabalho em que se situam

Como anteriormente já referimos, as participantes no estudo encontram-se a trabalhar numa
área de intervenção nova, com a qual a quase generalidade nunca tinha tido qualquer contacto,
apesar das experiências de trabalho diversificadas de todas elas. Tratando-se de uma área de tra-
balho que se inscreve dentro do trabalho social, área em que praticamente todas construíram as
suas trajectórias profissionais (apesar de as formações de base serem diversificadas), ela insere-se
num campo mais específico – justiça de menores –, inserindo as técnicas num espaço de interme-
diação entre menores, famílias e instituições, de entre as quais, o(s) tribunal(ais) têm um peso pre-
dominante e determinante face ao modo como experienciam o seu trabalho actual e mobilizam os
seus saberes.

iii) A categoria profissional no campo do trabalho

A categoria de «assessor técnico dos tribunais» é recente, introduzindo uma designação nova
no campo do trabalho social e exigindo, também, a incorporação desta categoria, gerada no
campo do trabalho, na identidade profissional. Este aspecto tem particular importância para se
compreenderem as ofertas e as procuras de identidades possíveis ao nível da transacção objectiva
operada nos sistemas de acção, nos quais as autoras se encontram implicadas, transacção que,
segundo Dubar (1997: 108), «deve ser concebida como uma verdadeira negociação entre os que
procuram uma identidade em situação de abertura do seu campo do possível e os que oferecem
uma identidade em situação de incerteza no que diz respeito às identidades virtuais a propor». Se,
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em qualquer dos casos de procura e oferta de identidades, a negociação faz parte do processo de
interacção social e profissional, este apelo é ainda mais incisivo face à incorporação recente desta
categoria social no campo do trabalho das participantes no estudo e das instituições. As técnicas
integraram recentemente a equipa de «assessoria técnica aos tribunais», constituída no momento da
sua integração na instituição. Se, por um lado, este facto é experienciado por algumas como favo-
rável à construção de «uma equipa com uma identidade», por outro lado, exige da sua parte e da
organização um processo de produção de regras e construção de legitimidades negociadas que
gerou tensões e alianças e estratégias várias por parte das técnicas. 

Consideramos estes três elementos, que elegemos e identificámos sinteticamente para caracte-
rizar a equipa na qual centrámos o nosso estudo, importantes para procedermos à explicitação da
relação que as autoras estabelecem entre o trabalho e os saberes.

Os saberes e o trabalho

Retomando os aspectos que anteriormente salientámos, começamos por reter alguns elementos
que articulam as trajectórias profissionais das autoras com a mobilização dos saberes no trabalho. 

As autoras têm uma formação inicial diversificada, proveniente de áreas de formação e escolas
diferentes, mas cujo diploma (Hughes, 1996) tem a mesma equivalência no mercado de trabalho, ou
seja, o grau de licenciatura. Esta diversidade é, aliás, uma condição de acesso ao emprego actual,
definida legalmente e assumida pela organização de trabalho que, no entanto, fez uma selecção das
áreas de formação, definindo as que considerou mais pertinentes: Psicologia, Serviço Social e Direito. 

Nas trajectórias profissionais das participantes no estudo, o diploma de que dispõem (apesar
de corresponder a áreas de formação diversificadas) assegurou-lhes o acesso ao mercado de traba-
lho na categoria dos designados trabalhadores sociais, dos quais importa salientar algumas carac-
terísticas históricas predominantes e que contribuem para a sua identidade no ofício.
Sucintamente, o grupo profissional designado de trabalhadores sociais inclui diversas actividades
profissionais, diferentes formações, ou seja, um conjunto de assalariados com títulos e estatutos
muito variados, cujos efectivos aumentaram e se renovaram consideravelmente (Ion & Tricart,
1985). Segundo Gorz (1991), o trabalho social pertence à categoria de actividades que criam um
valor de uso na esfera pública – tal como o valor atribuído às actividades mercantis – mas que, no
caso do trabalho social, são actividades impossíveis de medir, de quantificar ou de maximizar o
rendimento. Ou seja, ao invés do trabalho de produção, que visa produzir actos ou objectos pre-
determinados, diferenciados da pessoa do produtor, as actividades do trabalho social definem os
actos e objectos a produzir em função das necessidades do outro e, nesse sentido, «o ajustamento
da oferta à procura releva de uma relação de pessoa a pessoa e não da execução de actos predefi-
nidos e quantificáveis» (ibidem: 178).
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Sendo um trabalho no qual é predominante a «arte do contacto e da relação pessoal» (Ion &
Tricart, 1984: 61), quando integrado no quadro de organizações burocráticas – como a Segurança
Social –, acaba por traduzir-se num «saber fazer administrativo-relacional», ou seja, «o seu referente
é a lei; mas o seu terreno é o excepcional, o caso, o que não pode ser tomado em conta pela
escola “normal”, pela família standard ou as formas dominantes de sociabilidade. Ele está na
interface entre o mundo regulamentar e o quotidiano» (ibidem: 62). O trabalho social integra-se,
por isso, num espaço duplo, entre a relação com o seu objecto e a norma que o informa, posi-
ções muitas vezes incompatíveis (Autés, 1999).

Estas características da acção dos trabalhadores sociais estão bem presentes nas narrativas das
participantes no nosso estudo, tanto quando se referem às experiências de trabalho anteriores,
como quando falam do trabalho actual e o articulam com a formação e a aprendizagem. Ao longo
das suas trajectórias salientam a relação, a comunicação e a proximidade com o(s) outro(s) como
elementos determinantes na sua realização profissional sendo por isso mais relevantes nas suas
aprendizagens as pessoas do que os objectos. Considerando, tal como salienta Charlot (2002), que
o saber implica sempre uma relação do sujeito a esse saber, uma relação que não é apenas episte-
mológica mas é também social, supondo uma relação do sujeito com o mundo, consigo mesmo e
com os outros, a relação que as autoras estabelecem com o saber e com as aprendizagens releva
predominantemente da sua relação com os outros e com o mundo. É, precisamente, esta relação
que salientam quando interpeladas sobre onde é que aprenderam o que mobilizam no ofício, refe-
rindo-se aos contextos de trabalho – actual e anteriores – com frequência relevando actores especí-
ficos e relações de trabalho, sendo a formação inicial pouco relevante para quase todas. São, assim,
menos valorizados os saberes de «acesso» ao trabalho que os saberes emergentes do/no «processo»
de trabalho, apesar de para a grande maioria das participantes no estudo a formação inicial que
possuem ter constituído a sua opção primeira relativamente às ofertas existentes no campo da for-
mação. Este facto leva-nos a considerar a preponderância da acção sobre as representações iniciais
das autoras relativamente às ofertas possíveis e disponíveis no mercado da formação, assim como o
potencial mobilizador subjacente às suas motivações no acesso à formação inicial explícito nas nar-
rativas numa predisposição para «ajudar os outros» e «modificar o mundo».

Os saberes valorizados e mobilizados no trabalho pelas autoras articulam-se com o modo
como interpretam e experienciam este último, experiência que ocorre na necessidade de gestão e
intermediação entre trabalho prescrito e trabalho real (Davezies, 1993; Dejours, 1993, 1998). Se a
gestão entre trabalho prescrito e trabalho real foi relativamente pacífica nas experiências de traba-
lho anteriores das autoras (predominantemente desenvolvido em mercados de trabalho secundá-
rios, menos agressivos, e cujas funções e acções de concepção e realização estavam relativamente
próximas, muitas vezes acumuladas pelas próprias na sua praxis quotidiana), ela é no
trabalho/emprego actual uma gestão difícil, mesmo dolorosa e, frequentemente, frustrante. Este
facto pode estar particularmente relacionado com as características da área de intervenção e das
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instituições intermediadoras do seu trabalho actual, tal como referimos anteriormente, mas tam-
bém com a categoria profissional emergente no campo profissional dos trabalhadores sociais.

O colectivo de trabalho e a produção/mobilização de saberes

As características dos trabalhadores e do trabalho social, que genericamente salientámos, estão
manifestamente presentes nas narrativas que recolhemos sobre a percepção do trabalho pelas téc-
nicas de assessoria aos tribunais. Também o modo como percepcionam o trabalho actual se arti-
cula com os diferentes contextos de formação e aprendizagem nas suas trajectórias, a dinâmica da
organização na construção/renovação dos saberes, as interacções/confrontações dos saberes no
seio do colectivo de trabalho e a produção de saberes a partir das situações de trabalho. 

i) Trajectórias, contextos de formação e aprendizagem e percepção do trabalho

As técnicas da EMAT que participaram neste estudo reconhecem, nas suas trajectórias de for-
mação e profissionais, diferentes contextos de formação e aprendizagem mas quase sempre asso-
ciados aos contextos de trabalho nos quais salientam com particular ênfase diferentes actores: che-
fias, colegas de trabalho, beneficiários do seu trabalho. 

Para as autoras, a qualificação (a formação académica, o diploma, o título) só se torna relevante
pela codificação social que lhe é atribuída e, como tal, pelo acesso ao trabalho/emprego que a
mesma permite. São, no entanto, as «peripécias» do quotidiano, as interacções com os outros, que
lhes permitem aceder às aprendizagens que consideram pertinentes para a acção, ou seja, à com-
petência através da qual a qualificação se actualiza no contexto de trabalho e, assim, se torna efi-
ciente (Demailly, 1987), competência que, para uma grande maioria das narradoras, emerge pre-
ponderantemente na valorização de qualidades pessoais e de experiências adquiridas ao longo das
trajectórias profissionais (Monjardet, 1987), conforme sugestivamente referem nas narrativas.

[...] há um caminho que nós temos que fazer. [...] É claro que não foi a formação inicial que me ensinou a
fazer entrevistas, a perceber o que é que é importante numa entrevista, o trabalho de terreno [...] é, depois,
uma formação na nossa vida que nós vamos fazendo com a experiência, com as dúvidas, com as questões,
com outras formações, com leituras, com... paralelas à formação inicial (entrevista, assistente social).
O curso dá-nos a teoria, não é?! Depois, na prática é tudo muito diferente, porque cada caso é um caso, tudo
é diferente. Aprendi muito com as pessoas, com a experiência das pessoas, com a forma de lidar com os pro-
blemas (entrevista, psicóloga).
[...] toda a minha vida contribuiu para que eu fosse aquilo que eu sou neste momento e, principalmente, a
relação que eu tenho com as pessoas, mais do que a formação base, que já foi há tantos anos e que já nem
me lembro muito bem [ri-se]. Pronto, mas acho que é fundamental, é de facto... é as relações que se estabele-
cem entre as pessoas, com outros técnicos, com os jovens, com as famílias, porque aprende-se muito mesmo
(entrevista, psicóloga).
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Esta valorização das experiências na produção/mobilização de saberes, que consideram perti-
nentes para a realização do trabalho em detrimento da formação inicial, não exclui a importância
atribuída à formação contínua e o reconhecimento de que é importante na apropriação de saberes
que consideram relevantes. Todas as técnicas consideram não só a necessidade da formação contí-
nua (enquanto espaços-tempos formalizados de formação), mas também a importância da mesma
para o trabalho. Todas, ao longo das suas trajectórias, têm frequentado modalidades diversas de
formação: pós-graduações, especializações, cursos e seminários diversificados, mais ou menos
relacionados com o seu trabalho. Existem, no entanto, valorações distintas face à importância e à
necessidade reconhecida à formação certificada, nomeadamente:

• utilidade: «aprofundar conhecimentos e adquirir outras competências susceptíveis de serem
úteis para o exercício do trabalho» (entrevista, psicóloga);

• aprofundamento: «esta área é demasiado exigente para a pessoa estar com o senso comum
(...) acho que é uma área que precisa de uma formação contínua» (entrevista, assistente social);

• partilha e abertura de horizontes: «Considero a formação contínua fundamental, dado que
nos permite ter outros horizontes, partilhar experiências» (registo escrito, assistente social);

• desafio: «Eu quando não sinto desafios ando amorfa na vida» (entrevista, jurista).

A formação contínua está, para algumas das participantes no estudo, associada à sua pertinên-
cia para a realização do trabalho (sendo, portanto, representada como potencialmente favorece-
dora de saberes relevantes para o trabalho: informações, conhecimentos, competências) e, para
outras, constitui fundamentalmente um desafio e uma oportunidade de desenvolvimento e de rea-
lização pessoal. 

No contexto actual, a importância que as técnicas atribuem à formação está particularmente
relacionada com a sua percepção do trabalho e com a necessidade que reconhecem à mobilização
de saberes específicos numa área nova de intervenção que faz apelo à sua (re)profissionalização
ou (re)construção da identidade profissional.

O modo como percepcionam o trabalho actual associa o conteúdo de trabalho (trabalho pres-
crito e trabalho real), com as condições para a sua realização às quais subjazem a organização do
trabalho e a dinâmica da organização na construção/renovação dos saberes.

O trabalho valorizado pelas técnicas é aquele que se articula com as suas representações do 
ofício, sendo o que, na prática, consideram não poder concretizar ou, pelo menos, do modo como
consideram importante e o gostam de realizar: porque não têm tempo, porque não existem meios
materiais, porque o tempo da urgência dos tribunais e o número de solicitações que têm é incompa-
tível com o tempo do devir (Zarifian, 2003), da escuta, da partilha e do acompanhamento de situa-
ções sempre singulares que o trabalho de apoio e acompanhamento dos menores e famílias exige.
Podemos dizer que dois mundos se sobrepõem e conflituam: um «mundo inspirado» (Boltanski &
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Thévenot, 1991) do qual faz parte a sua representação do ofício e do trabalho que valorizam e um
«mundo industrial», e até «mercantil» (ibidem), no qual se inscrevem as lógicas das organizações inter-
mediadoras do trabalho das técnicas. Este conflito ou tensão entre mundos com lógicas distintas gera
conflitos entre a identidade para si e a identidade para o(s) outro(s) (Dubar, 1997). A identidade
para si encontra-se alicerçada na sua representação do ofício e nas suas representações sobre as
expectativas dos menores e das famílias, clientes que privilegiam no ofício, mobilizando-as no traba-
lho que valorizam; a identidade para o(s) outro(s) é atribuída pelas organizações que lhes permitem
o acesso ao emprego, ao mesmo tempo que são intermediadoras e legitimadoras do seu trabalho,
impelindo-as para a realização do trabalho constrangedor, predominantemente burocrático.

A construção da identidade das participantes no nosso estudo no/pelo trabalho encontra-se,
assim, configurada por uma dualidade (ibidem) entre os actos de atribuição (produzidos pelas
organizações no espaço-tempo de trabalho) e os actos de pertença (reconhecidos pelas próprias
autoras no ofício), face à qual desenvolvem estratégias diversificadas. São estratégias que se tecem
entre tensões e alianças com a organização, com o trabalho e com a própria biografia e que iden-
tificamos de inconformismo, ajustamento e afinidade, utilizando como indicadores de interpreta-
ção a sua posição face ao trabalho e às condições materiais e sociais na organização, combinando
a sua representação do ofício com as condições para a sua realização e as interacções estabeleci-
das no espaço-tempo de trabalho.

Face à percepção do trabalho actual – de frustração, desgaste, sofrimento (Dejours, 1998) e de
crise de identidade (Dubar, 2000) – algumas técnicas parecem reconhecer na formação (formali-
zada e específica para o trabalho que realizam) uma via de acesso para a sua (re)profissionaliza-
ção nesta área específica de intervenção. São sobretudo aquelas que desenvolvem estratégias de
ajustamento (pela necessidade de assegurar o trabalho/emprego ou porque acreditam na possibi-
lidade de negociação identitária no interior da organização) as que insistem na importância de
poderem aceder a formação específica e na responsabilidade da organização no acesso à mesma.

ii) Dinâmica da organização na construção/renovação dos saberes

O reconhecimento da responsabilidade da organização na construção/renovação dos saberes é
manifestado por todas as técnicas (mas mais acentuado naquelas que não se sentindo reconheci-
das na organização acreditam na possibilidade de uma (re)profissionalização no interior da
mesma) e pelas próprias chefias. Contudo, emergem lógicas diferentes nos discursos: a das técni-
cas e suas disposições e a da administração e seus dispositivos. 

As técnicas, mobilizadas pela sua representação do ofício e pela definição do trabalho pres-
crito legalmente, identificam a necessidade de espaços-tempos de formação – no interior ou no
exterior da organização mas por ela proporcionados (tempo e dinheiro) – cujos conteúdos se arti-
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culem com o trabalho que valorizam, ou seja, o apoio e o acompanhamento aos menores e às
famílias. Consideram, assim, importante o acesso a uma formação contínua que lhes proporcione
a construção ou renovação de saberes mobilizáveis no espaço de acção que privilegiam e, desse
modo, lhes permita sustentar a sua identidade para si. As modalidades que consideram mais ade-
quadas são a supervisão no local de trabalho por «pessoas de elevada experiência» e a partilha de
experiências «aproveitando a experiência de outras pessoas que trabalham nesta área». O recurso à
experiência é, mais uma vez, o sustentáculo do acesso aos saberes pertinentes e úteis para o tra-
balho e para a (re)construção da sua imagem profissional.

A administração, confrontada com uma área nova de intervenção no interior da organização,
sem recursos suficientes para uma nova procura no seu campo de acção e com a necessidade de
assegurar uma oferta adequada aos seus clientes – tribunais, mas também menores e famílias –,
identifica como cliente privilegiado os tribunais e a procura que estes formulam. Neste sentido, os
dispositivos de formação disponibilizados centram-se na procura e na oferta que definiram como
prioritária, em modelos accionáveis na prática, com um défice no campo dos possíveis do ponto
de vista das técnicas e da coordenadora da equipa. 

Os desencontros entre as disposições das técnicas e os dispositivos da administração configu-
ram uma estreita articulação entre o trabalho, a formação e os saberes valorizados pelas partes.
São desencontros que geram tensões e frustrações por parte das técnicas face à organização, pois
não compreendem por que é que esta «não investe nos recursos humanos», «não reconhece o seu
trabalho e o seu sofrimento», dificultando a construção e a renovação dos saberes.

A ausência de investimento da organização na formação é recorrente nas narrativas das autoras
e é vivida cumulativamente como ausência de reconhecimento e de retribuição, não só simbólica
como material (Davezies, 1993). Experienciadas cumulativamente – ausência de investimento, de
reconhecimento e de retribuição –, elas reforçam-se umas às outras, contribuindo para o sofrimento
no trabalho (Dejours, 1993; Davezies, 1993) das autoras e para a instauração de ciclos viciosos
(Crozier, 1963, 1965; Sainsaulieu, 1997) no seio da organização constrangedores da dinamização
das inovações potenciais (Alter, 1999). A importância da retribuição organizacional é reconhecida
por diversos autores (Davezies, 1993; Alter, 1999) e pode ser dinamizada através da mobilização de
dispositivos variados. Alter (1999: 182) enuncia algumas dessas possibilidades – em grande medida
coincidentes com as disposições das participantes do trabalho que desenvolvemos –, nomeada-
mente: i) alargamento do espaço e da duração deixados à experiência; ii) aceitação de identidades
profissionais duráveis através do desenvolvimento de mobilidades horizontais; iii) definição de res-
ponsabilidades partindo das competências e da lógica do actor e não das necessidades elencadas
pela organização; iv) disponibilização de tempo livre, de uma certa tranquilidade, o tempo de
«recuperar o espírito». Estes dispositivos, considerados favoráveis à dinamização das lógicas de actor
(Sainsaulieu, 1997; Alter, 1999), procuram contrariar as lógicas das organizações burocráticas e
racionais que tendem a centrar-se na definição e respeito das regras e da ordem. 
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A sobredeterminação das regras estabelecidas e da polarização dos problemas e constrangi-
mentos (Alter, 1999) relativamente à dinamização dos recursos locais – como, por exemplo, os
sugeridos por Alter (ibidem) – acabam por contribuir para uma certa paralisação sedimentada pela
burocracia organizacional como as participantes no nosso estudo (a)enunciam nas narrativas.

iii) Interacções/confrontações dos saberes no seio do colectivo de trabalho

Em sentido diferente à dinâmica da organização emerge o colectivo de trabalho3 (aqui enten-
dido como a equipa multidisciplinar) no seio do qual se produzem interacções e, mesmo, con-
frontações de saberes considerados relevantes para/no quotidiano de trabalho. Considerando as
características deste colectivo, nomeadamente no que concerne à multidisciplinaridade da equipa,
importa distinguir a multidisciplinaridade como categoria cognitiva e epistemológica e como cate-
goria sociocomunicacional. 

Na categoria cognitiva e epistemológica parecem sustentar-se as lógicas subjacentes à consti-
tuição da própria equipa (documento legal e selecção dos conhecimentos/qualificações considera-
dos mais pertinentes pela organização). É nesta categoria que se enquadram as justificações das
chefias sobre a pertinência da multidisciplinaridade, nesta como noutras áreas de intervenção: 

Um homem é um todo e, por isso, é no cruzamento destes vários saberes que conseguimos fazer um projecto
de vida para a pessoa, é juntando os saberes dos vários profissionais (entrevista, directora do serviço).
Os técnicos de assessoria têm mesmo que ser multidisciplinares, exactamente para ter olhares diferentes sobre
o mesmo objecto e podermos fazer uma construção (entrevista, coordenadora da equipa).

Nesta óptica são valorizados determinados saberes especializados (Psicologia, Serviço Social e
Direito), os quais contribuem cumulativamente para uma percepção completa do objecto ou das
situações alvo da intervenção das técnicas. Aceita-se que a formação inicial que o diploma san-
ciona, os conhecimentos teóricos, formais e abstractos, disciplinares, a qualificação que determina
o acesso ao trabalho é condição suficiente e exclusiva para a pertinência da mobilização de sabe-
res em situação específica, mobilização que é cumulativa mais que interactiva.

Em sentido diferente, é concebida e experienciada a multidisciplinaridade pelas técnicas, valo-
rizando-a fundamentalmente como categoria sociocomunicacional em estreita articulação com o
modo como percepcionam o trabalho. A relevância da multidisciplinaridade está fortemente arti-
culada com o «sentido» do trabalho e, concretamente, do trabalho em equipa. A complexidade do
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3 O «colectivo de trabalho» é aqui apresentado como um grupo, uma equipa de trabalho composta por diferentes ele-
mentos, que para além de intervirem num campo específico de trabalho no interior da organização e comum a cada
um deles, partilham saberes e experiências diferenciadas, mas estão dispostos a trabalharem em colaboração, procu-
rando a construção de uma «identidade colectiva» na organização.



trabalho, a sua especificidade e exigência (porque é meticuloso, porque implica o exercício de um
poder através da tomada de decisões) são as principais razões que as narradoras incluem no sen-
tido atribuído por si ao trabalho multidisciplinar que, para a maioria das participantes no estudo, é
vivido como uma cumplicidade partilhada de responsabilidades mais do que uma acumulação ou
complementaridade de saberes. 

Assim, das narrativas podem retirar-se as seguintes articulações entre a percepção do trabalho
e o sentido da multidisciplinaridade:
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Percepção do trabalho Sentido da multidisciplinaridade

Meticuloso Olhar, ver

Complexo Ajuda a resolver

Tomada de decisões Perceber

Exige responsabilidade Partilhar

Implica poder Dar segurança

QUADRO 2

Interacção entre percepção do trabalho e sentido da multidisciplinaridade

O trabalho em equipa é construído na partilha de olhares diferentes que contribuem para as
ajudar a resolver situações complexas inerentes ao seu trabalho e para se sentirem mais seguras
nas decisões que têm de tomar e no exercício de um poder que, por vezes, as surpreende e
incomoda.

O sentido da multidisciplinaridade para as técnicas não resulta tanto dos saberes especializa-
dos, mesmo que a eles possam recorrer em situações específicas (como é o caso, muitas vezes,
das assistentes sociais e das psicólogas face às juristas), mas da cumplicidade iluminadora e da
partilha/construção de sentidos e de responsabilidades. Os saberes emergem na (inter)comunica-
ção produzida no espaço social partilhado pelas mesmas peripécias, dúvidas e angústias, através
dos «vários olhares» que «ajudam a perceber» e a «analisar racionalmente», porque «partilhar é
reconfortante». Neste sentido, a racionalidade da acção tem subjacente, não tanto critérios de cien-
tificidade, internos à comunidade científica, mas acordos intersubjectivos que tendem a estruturar-
-se no diálogo conflitual entre ciência, técnica e acção social4 (Habermas, 1976; Correia, 1999).

4 A construção da praxis no quotidiano, nomeadamente de trabalho, resulta da produção do sentido, da adequação e da
pertinência da acção resultante da interacção, do diálogo e dos acordos intersubjectivos que os sujeitos são capazes de
mobilizar nos contextos socioprofissionais recompondo e dando sentido à relação entre ciência, técnica e acção.



Principais conclusões do estudo

O que referimos até aqui permite salientar as situações de trabalho – que incluem acções e
interacções – como os espaços-tempos privilegiados de produção de saberes numa área de inter-
venção nova e para uma categoria profissional emergente. Os saberes que antecediam o espaço
de intervenção (produzidos em espaços de formação e nas experiências de trabalho anteriores),
apesar de mobilizados para a situação actual, não dispensaram o desconforto e o desafio de
(re)construção do quadro de referência mais ou menos estabilizado tanto para as técnicas como
para a organização. A emergência da nova categoria profissional na qual as técnicas se inserem e
a dualidade em que se viram e vêem envolvidas entre as categorias de atribuição e de pertença
(Dubar, 1997) têm provocado a procura e a construção de saberes no quotidiano de trabalho que
as técnicas apelidam de «senso comum», na ausência de outras oportunidades de acesso a forma-
ção específica e sustentada em pessoas de reconhecida experiência na área de intervenção. Estes
«saberes do senso comum» que mobilizam no trabalho emergem da/na gestão quotidiana do sin-
gular, imprevisível, complexo, supondo uma «inteligência hábil» (Dejours, 1993) investida na(s)
tarefa(s); inteligência que não é prévia à situação de trabalho, mas é uma inteligência em acção,
produzida pelo/no próprio exercício de trabalho (ibidem). 

O contexto de trabalho constitui, assim, um importante espaço-tempo de produção/recompo-
sição de saberes. Enquanto contexto complexo, os saberes pertinentes não são tanto os que resul-
tam da acumulação científica-disciplinar especializada, cuja aplicação e funcionalidade não parece
assegurar a viabilidade da gestão da complexidade e da realização do trabalho. Os saberes perti-
nentes na realização da acção das técnicas emergem das suas experiências, que elas procuram
descodificar num regime de escuta, de partilha, de intercomunicação com vista a uma recomposi-
ção dos saberes cumulativos (disciplinares e especializados inviáveis na gestão do incerto, do
imprevisível e do aleatório), procurando torná-los pertinentes através da invenção de combinações
entre eles de forma «a elaborar respostas antecipadas ou, pelo menos, respostas adaptadas às
situações imprevistas» (Correia, 1999: 26). O contexto de trabalho constitui-se, assim, na oportuni-
dade de transfigurar os saberes dos especialistas (particularmente valorizados no campo da forma-
ção, no acesso ao mercado de trabalho e pelas organizações intermediadoras do trabalho das téc-
nicas) em produções, mais ou menos originais, mais ou menos contingentes, mais ou menos
«reconfortantes» que procuram restituir a complexidade cognitiva nas lógicas da acção. São saberes
que resultam de um trabalho de bricoleur5 (Lévi-Strauss, 1962), predominantemente produzidos e
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5 Este trabalho supõe a criatividade – a (re)criação – na/da acção adequada e pertinente. É um trabalho que não se tra-
duz pela estrita mobilização dos saberes visíveis e instituídos, mas exige a recomposição destes saberes de modo a
torná-los relevantes para a acção.



mobilizados num regime nocturno6 (Durand, 1969) e, por isso, pouco visíveis no campo social, o
que nos parece poder estar na origem da urgência, expressa nas narrativas, do acesso a formação,
podendo esta surgir como via de legitimação destes saberes. Ao sentirem-se tendencialmente
mobilizadas para uma formação no local de trabalho, configurada por dispositivos de partilha e de
escuta de experiências, as técnicas parecem confirmar a necessidade de tornar visível a face, toda-
via, oculta da profissão ou a sua (re)profissionalização numa área emergente de intervenção.

Em síntese, o estudo realizado permite salientar os (des)encontros entre percursos de forma-
ção e trajectórias profissionais e a necessidade de (re)composição e (re)construção contínua dos
saberes em contextos complexos, o que leva os actores a um (re)posicionamento socioprofissional
e identitário. 

São também visíveis, neste estudo, os problemas decorrentes da gestão burocrática. Estes obli-
teram a visibilidade dos recursos e o investimento da organização na sua dinamização (Alter,
1999), gestão que é visível na resistência à subversão, na desvalorização dos recursos disponíveis,
no receio do novo e na instauração de regras (Aubert & Gaulejac, 1991; Enriquez, 1992; Sainsaulieu,
1997). Ignorando a distância e o desequilíbrio entre os postulados inscritos nas regras e as confi-
gurações locais na gestão do trabalho real, a organização burocrática prefere a identificação dos
problemas e a operacionalização de supostas soluções sustentadas em modelos à identificação dos
recursos dinamizadores de reflexões a partir das experiências locais e reais e potencialmente
mobilizadores de inovações (Alter, 1999) e de afirmações identitárias.

Contacto: Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho, Campus de Gualtar, 4710-057 Braga –
Portugal

E-mail: anasilva@iep.uminho.pt
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